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 مقدمة الطبعة الثانية
 

احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
 .هداه 

 :أما بعد
مييج أ أهييس السييجا وايفماعييا   "فييلعلر رأ أ يي  مييا كصييده ب  يياأ هيي ا 

إال بليييياق احليييي  والعييييدل واال صييييا ،  ؛" قييييد ال وييييال وال  يييي  وال وا يييي  
امل مثييس   هيي ا املييج أ العقييلر، وكييد ا يتيي  و ييد ايياك    إب ا هيي ا احليي  

 .ودحض ما خيالفه ويتضاده
فأسييأل اهلل ال يي ب، رع العيي ي العقييلر، أق صعلييه هالصييا لوو ييه ولجصيي ة 

 .ه   ملزاق حسجايتديتجه، وأق صعل
وإق من ش   اهلل ومحده أق أبني أق ال  ياع كيد لقيب كبيوال عقلميا ليد  
أهييييس احليييي  وامل صييييا  واملييييج أ السييييلفب، وهيييير  ثيييي  و ثيييي    هيييي ا البلييييد 

 .وهاروه، والشبء من معد ه ال يتس غ ع
وأسييأل اهلل ال يي ب أق يتوفيي  إهوا جييا اليي يتن هييدعوا بيي ل ر املييج أ امل يياد  

ليي ي يتلييبه ايياه ا  لبيياو العييدل وامل صييا ، ويتج ييوي علييى هييدم املغييال ، ا
أق : مييييج أ السييييل  اليييي ي ال يتووييييد العييييدل احلقلقييييب وامل صييييا  إال فلييييه

يتيييييوفق ر إج ال ويييييو  إج احلييييي ، وأق صجيييييب ر سيييييبس أهيييييس الباايييييس، والعجييييياد 
، وأق -شييلااني امل يه وايفيين -وامل ياب ة، وأق يتقلجيا وإيتيياهر  ليد الشيلااني
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دواما اهلو  واحل ة ال  ح مي  رحاهيا القليوع والجفيوو خي ج ايفملع من 
 .والعقلدة واألهالق، إق رأ لسملع الدعاء

أ يي  بعييد أق ف نيي  ميين تييألل    يياأ : وال يتفييوت  أق أر يي  للقيي اء ال يي ام
، أرسيييل  مجيييه  سييي ا لسيييماحا ((ميييج أ أهيييس السيييجا وايفماعيييا   الجقيييد))

 بين بيا  ر يله إداراه البحيو  شل جا العالما الشلخ عبدالعزيتز بن عبيداهلل
العلمليييا واملف ييياء واليييدعوة واملرشييياد، ف فضيييس ىلاح يييه ب حال يييه إج صييياح  

/ 444ركييير )الفضيييللا الشيييلخ عبيييدالعزيتز بييين عبيييداهلل ال اوحيييب   ه ييياع 
، فام ثيييييس صييييياح  الفضيييييللا الشيييييلخ (هيييييي 3431/ 3/ 33)، وتيييييأريتخ (خ

بدالعزيتز بن عبيداهلل بين عبدالعزيتز بن عبداهلل ال اوحب أم  شل ه العالما ع
بيييييا ، فقيييييام بدراسيييييا ال  ييييياع، ، تل لصيييييه تل لصيييييا وليييييدا، أ يييييا  إلليييييه 
هالصا املؤل ، وأرفقيه ذي ا اا ياع إج ىلاحيا العالميا الشيلخ عبيدالعزيتز 

 :بن عبداهلل بن با 

 .بسر اهلل ال محن ال حلر

 ميين عبييدالعزيتز بيين عبييداهلل ال اوحييب إج ىلاحييا شييل جا ووالييد ا عبييدالعزيتز
السيييالم . بييين عبيييداهلل بييين بيييا  حفقيييه اهلل ووفقيييه وم عيييه م اعيييا  حسيييجا  آميييني

 .علل ر ورمحا اهلل وب  اته

 :أما بعد

مشيفوعا ( هيي3/3431/ 33)  ( خ/ 444ركير )فقد وصل  ه ياب ر 
مبؤليييي  للشييييلخ ربلييييع بيييين هييييادي مييييدهلب املييييدرو   ايفامعييييا املسييييالملا 
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وايفماعا    قيد ال ويال وال  ي   مج أ أهس السجا: "باملديتجا املجورة بعجواق
 .؟ لغ ض م اوع ه واملفادة"وال وا   

 .وعلله جتدوق ىلاح  ر ب فقه املفادة عجه

 .واهلل حيفق ر ويت عا ر، واهلل املوف ، وصلى اهلل على حممد وآله وصحبه

 .عبدالعزيتز بن عبداهلل ال اوحب : إبج ر

بدالعزيتز ال اوحيب، وويه وبعد ك اءة الشلخ العالما ابن با  إفادة الشلخ ع
للبشيي ب بأ ييه كييد سيي ه وييواع الشييلخ ال اوحييب، وداعلييا  -إيل ه ابييه ا يت

 :-يل مبا أروو من اهلل أق يتس جلبه 

 ((7: امل فقاه . 3431/ 9/ 4: ال اريتخ. خ/ 3373: ال كر ))

من عبدالعزيتز بن عبداهلل بن با  إج حض ة األخ امل  م صاح  الفضيللا 
هادي بن عم  مدهلب، وفقه اهلل ملا فله ر اه، و اده من الد  ور ربلع بن 

 .العلر واالمياق، آمني

 .سالم علل ر ورمحا اهلل وب  اته

 :أما بعد

فأشيييفع ل ييير رسيييالا ووابليييا مييين صييياح  الفضيييللا الشيييلخ عبيييدالعزيتز بييين 
مييييج أ أهييييس السييييجا وايفماعييييا    قييييد ))عبييييداهلل ال اوحييييب حييييول   يييياب ر 

، ألب كيييييد أحل ييييه إلليييييه، لعييييدم   ييييي  مييييين ((ال وييييال وال  ييييي  وال وا يييي  
م اوع يييه، فأوييياع مبيييا رآه حوليييه، وكيييد سييي ب ووابيييه واحلميييد هلل، وأحببييي  

  .ااالع ر علله
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وأسيييأل اهلل أق صعلجييييا وإيتيييا ر وسييييا   إهوا جيييا ميييين دعييياة اهلييييد  وأ صييييار 
 .احل ، إ ه وواد   ب

 .والسالم علل ر ورمحا اهلل وب  اته

 ((.لبحو  العلملا واملف اء والدعوة واملرشادال  له العام ملداراه ا

بييييياريف اهلل   عمييييي  شيييييل جا، وشييييي   اهلل ليييييه هييييي ا ال شيييييجلع وال جييييياوع 
ال ليي ، ووعلجييا وإيتيياه و ييس املسييلمني ميين الييدعاة إج احليي  والسييجا واليي ابني 

 .عن حلا  ما، إق رأ لسملع الدعاء

ا، وب ييالم وكييد بييدا يل أق أايي  القيي اء ال يي ام بيي ردا   ييالم آهيي  لشييل ج
صييياح  السيييماحا الشيييلخ عبيييدالعزيتز ا ميييد السيييلماق، وب يييالم صييياح  
السييماحا الييد  ور الشييلخ صييان الفييو اق عضييو هلمييا  بييار العلميياء، إر  ييس 

 .رلك بؤيتد مو و  ال  اع ويتص    هن ه

 : سمس ىلاحا الشلخ عبدالعزيتز بن با  حفقه اهلل ووفقه السؤال ال ايل -
ا    قييد أهييس البييد  و  ييب ر، هييس ميين الواويي  بالجسييبا ملييج أ أهييس السييج

 ر   حماسج ر ومساو  ر، أم فق  مساو  ر؟

 :فأواع وفقه اهلل

املعيي و     ييالم أهييس العليير  قييد املسيياو ء لل حيي يت ، وبليياق األه يياء ))
ال  أه ؤوا فل ا لل ح يت  مج ا، أما ال ل  مع و ، مقبول ال لي ، ل ين 

وميييا ... ال افضيييا... املع زليييا... مليييااملقصيييود ال حييي يت  مييين أه يييا  ر، ايف 
 .أشبه رلك
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: را سأل السا سإف را دع  احلاوا إج بلاق ما عجدهر من ح ، يتبني، و 
ميارا عجيدهر مين احلي ؟ ميارا وافقييوا فليه أهيس السيجا؟ واملسيؤول يتعلير رلييك، 
يتبييني، ل يين املقصييود األعقيير وامل يير بليياق مييا عجييدهر ميين البااييس، للحيي ره 

 (( .إلل ر  السا س، ولمال ميلس

أ ييييك إرا ا  قييييده مب ييييدعا : فلييييه أ يييياو يتووبييييوق املوا  ييييا: فسييييأله آهيييي  -
 ببدع ه ل ح ر الجاو مجه ص  أق ت    حسجاته حىت ال تقلمه؟

 :فأواع الشلخ رعاه اهلل

ال ، ميييا هيييو بيييال م، ميييا هيييو بيييال م، وهلييي ا إرا كييي أه   ييي  أهيييس السيييجا، ))
،    ((هليي  أفعييال العبيياد))ووييده امليي اد ال حيي يت ، اكيي أ     يي  الب يياري 

لعبييد اهلل بيين أمحييد،   يياع " السييجا"،   يياع "الصييحل  "  يياع األدع   
"... رد عثماق بين سيعلد اليدارمب عليى أهيس البيد "البن هزميا، " ال وحلد"

 .إج ن  رلك

... يتوردو يييييه لل حييييي يت  مييييين بييييياال ر، ميييييا هيييييو املقصيييييود تعديتيييييد حماسيييييج ر
ج ر ال كلميا هليا بالجسيبا ملين  في ، إرا  املقصود ال ح يت  من بياال ر، وحماسي

 ا ييي  بدع يييه ت فييي ه، ب لييي  حسيييجاته، وإرا  ا ييي  ال ت فييي ه، ف يييو عليييى 
 .اهي" ه  ، فاملقصود هو بلاق األه اء واألنالط ال  ص  احل ر مج ا

مييين شييي يت  مسيييجس ليييدرو مييين دروو الشيييلخ حفقيييه اهلل الييي  ألقاهيييا   
 .ج هي   ال ا   بعد صالة الف 3433صل  عام 
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ميييين سلسييييلا اهلييييد  والجييييور للعالمييييا ا ييييد  الشييييلخ حممييييد  455شيييي يت  
 اصيييي  الييييديتن األلبيييياب حفقييييه اهلل عيييين مييييج أ املوا  يييياه ف ا يييي  األسييييملا 

 :واألووبا هب ما يتأيت
احلقلقيييا يتيييا شيييل جا إهوا جيييا هيييؤالء أو الشيييباع هيييؤالء  عيييوا أشيييلاء  : و"

وييس مب ييد  كييد بيياق ال بييد مليين أراد أق يتيي  لر   ر :  ثيي ة، ميين رلييك كييوهلر
اب داعه وح به للسجا أو مل يت ن   لك ل جه أه أ   مسا س ت صس مبج أ 
أهييس السييجا وايفماعييا ال يتيي  لر   رلييك أحييد إال ميين ر يي  بقلييا حسييجاته، 
وما يتسمو ه بالقاعدة   املوا  ا بني احلسيجاه والسيلماه، وألفي    ي    

بأ ه ال بد ؟؟؟ مج أ  ه ا الباع ورسا س من بعض ال يتن يت وق ه ا ال أي،
األوليييني   الجقيييد وال بيييد مييين ر ييي  احلسيييجاه ور ييي  السيييلماه، هيييس هييي ه 
القاعيييدة عليييى إاالك يييا أو هجيييايف موا يييع ال يت لييي  فل يييا هييي ا األمييي ؟   يتيييد 

 .مج ر باريف اهلل فل ر ال فصلس   ه ا األم 
و يييس هييي  مييين اتبيييا  مييين سيييل ، هيييس  ييياق السيييل  : ال فصيييلس هيييو: ج 

س دلوق حفقك اهلل شل جا ببعض املوا ع، مثس  يالم يتفعلوق رلك؟ هر يت
األ ميا   الشيلعا ميثال، فيالق يفقيا   احليديتض، رافضيب، هبليض، يتسيي دلوق 
ببعض ه ه املوا ع، ويت يتدوق أق يتقلموا علل ا القاعدة ب امل ا دوق الجق  

 إج آال  الجصوص ال  فل ا   اع، مرتويف، هبلض؟

العيامل باحليديتض ب ويس صيان وعيامل  ه ه ا يتقا املب دعا حلجما يت  لر: ج
سييبء احلفييل، هييس يتقييول إ ييه مسييلر، وإ ييه صييان، وإ ييه : وفقلييه، فلقييول عجييه
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فقليييه، وإ يييه يت ويييع إلليييه   اسييي جباط األح يييام الشييي علا، اهلل أ ييي ، احلقلقيييا 
القاعييييدة السييييابقا م مييييا وييييدا، تشيييي مس ف عليييياه عديتييييدة هاصييييا   هيييي ا 

 .الزماق
ءه مجاسييبا لبليياق ه ييأ مسييلر، إق  يياق ميين أيتيين هليير أق امل سيياق إرا وييا

داعليييا أو نييي  داعليييا؟ ال م ميييا يتعميييس حما ييي ة ويتييي    حماسيييجه مييين أوهليييا إج 
آه ها، اهلل أ  ، شبء عجل  واهلل، شبء عجل ، و حك الشيلخ هجيا 

 .تعجبا
سيييي  "ميييين  ييييالم اليييي ه    : وبعييييض املوا ييييع اليييي  يتسيييي دلوهنا مييييثال: و

س شل جا على فوا د أق يت يوق عجيد ال ويس أو   ن ها، ام" أعالم الجبالء
 فوا د حي اج إلل ا املسلموق، مثس احلديتض؟

ه ا تأديتي  يتيا أسي ار ميي كضيلا إ  يار مج ي ، أو أمي  مبعي و  يتعي  : ج
هيييس تج ييي  املج ييي  " مييين رأ  ميييج ر مج ييي ا فللغييي ه : "ال سيييول عجيييدما يتقيييول

 حماسجه؟على املج   ه ا، وا ب إيتي 

ا لييي  أ ييي ، ول جيييك تفعيييس وتفعيييس، ومييين بيييمه ا: أو عجيييدما كيييال: و
 ربجا عز ووس عجدما ر   اام  ر   فوا دها؟: العجا     ه ا كالوا

اهلل أ يي ، هييؤالء يت بعييوق مييا تشييابه مجييه اب غيياء الف جييا واب غيياء تأويتلييه، : ج
 ((.سبحاق اهلل، أ ا شايت    عجدهر أشلاء ما عجد ا حنن 
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اق حفقييه اهلل ورعيياه السييؤال سييمس فضييللا الشييلخ صييان بيين فييو اق الفييو   -
! ال  يتيا شيلخ : -بعد أق سمس كبله عدة أسملا حول ايفماعاه  -ال ايل

 ا ر مج ر دوق أق ت    حماسج ر مثال ؟ أو ت    حماسج ر ومساو  ر؟

 :فأواع حفقه اهلل

دعيييوه هلييير ، ال، ال تييي   ، ار ييي  اا يييأ : إرا ر ييي ه حماسيييج ر ، معجييياه"
 ...هيو مو يول ليك أق تيدرو و يع ر وتقيوم ال ي هر علله فق ، أل ه ما

أ يي  مو ييول لييك بليياق اا ييأ اليي ي عجييدهر ميين أوييس أق يت وبييوا مجييه، وميين 
اهلل صزايف ه ، حنين : أوس أق حي ره ن هر، أما إرا ر  ه حماسج ر، كالوا

 .اهي... " ه ا ال ي  بغله

ال  ألقاهيا " ال وحلد"من ش يت  مسجس للدرو الثالض من دروو   اع 
 .ا هي   ال ا  433 ه   صل  عام فضلل

 

سمس فضللا الشلخ عبدالعزيتز ا مد السلماق حفقه اهلل ورعاه السؤال  -
ماه   ال يالم عين املب دعيا لهس تشرتط املوا  ا بيني احلسيجاه والسي: ال ايل

   مج أ السل ؟

 :فأواع حفقه اهلل

د مين السيل  علر وفقجا اهلل وإيتايف و لع املسلمني أ يه مل يتيؤيف  عين أحي))
الصييييان ميييين الصييييحابا وتييييابعل ر ب حسيييياق تعقييييلر أحييييد ميييين أهييييس البييييد  
وامليييوالني ألهيييس البيييد  واملجييياديتن مبيييواالعر؟ ألق أهيييس البيييد  م  يييى كليييوع، 
وخيشى على من هال  ر أو اتصس ذر أق يتصس إلله ما ذر من ه ا الداء 
العضييييال؟ ألق امليييي يتض يتعييييدي الصييييحل ، وال ع ييييه؟ فاحليييي ر احليييي ر ميييين 
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:  ليييع أهيييس البيييد ، ومييين أهيييس البيييد  الييي يتن صييي  البعيييد عيييج ر وهجييي اهنر
ايف ملييا، وال افضييا، واملع زلييا، واملات يتديتييا، وااييوارج، والصييوفلا، واألشيياع ة، 
ومييين علييييى اييي يتق  ر ميييين ال وا يييي  املجح فيييا عيييين ا يتقيييا السييييل ، فلجبغييييب 

 .للمسلر أق حي رهر وحي ر عج ر

 ((.وصلى اهلل على حممد وآله وسلر
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 كلم  ة

احلمد هلل و فى، والصيالة والسيالم عليى عبياده الي يتن اصي فى، وهيا  ر 
 .حممد صلى اهلل علله وسلر ال ي وىف

 :أما بعد

فييي ق الييي د عليييى أهيييس األهيييواء بييياع شييي يت  مييين أبيييواع ايف ييياد، و لييي  ال 
يتيييي بوق عجييييه ا يتيييي  : يت ييييوق  يييي لك وأهلييييه   موكييييع احل اسييييا هليييي ا الييييديتن

، وتأويتيييس ايفييياهلني، كيييد تسيييجموا نيييارع احلييي ، الغيييالني، وا  حيييال املب ليييني
وام شقوا حسام العلر، للبقيى املسيالم صيافلا  قليا يتي لأل ذاليا ال سيالا الي  

 .أ زل  على هامت الجبلني صلى اهلل علله وسلر 

وميين اسيي ق أ حيياهلر   حل يير وت حيياهلر، ووييد أهنيير كييد رفعييوا كواعييد اليي د 
 . سوله وأل ما املسلمني وعام  رعلى امل ال  على أصس الجصلحا هلل ول  

وه ا املقام ال ي يتعدُّ علله مدار املسالم، يت  ل  إح ام االدرايف ملآهي  
امل الفييا ومييدار  ا، اليي ي هييو أسيياو   ت تليي  الييجقض ا صييور   ر  هييا 
وال ح يت  مج ا، دوق االل فاه إج حماسن أهس األهواء الي  خيصيفوهنا عليى 

 .للجمِّلوها   أبصار وبصا   الجاا يتن إلل رأكواهلر ال اسلا العاريتا، 

وبييييني يتييييديتك أهييييب القييييار ء مييييو     فييييا ه العليييير ونواللييييه، اتصييييل  
بسلك ا فه األول، مج أ السل  الصان من أهس السجا وايفماعا    قيد 
ال وال والف ق وال   ،   ب ا أخ فا س ح يتص على بقاء امليج أ السيلفب 

هيس العلير، وحي يتص عليى الشيباع املسيلر  اصعا  ما ع فيه ال اسي وق مين أ
أال يتج يييييد  بسييييي اع أهيييييس البيييييد  وهيييييااله ال قيييييديته الييييي  خيلعوهنيييييا عليييييى 
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رؤوسييي ر ودعييياعر، ودعييياويت ر الع يتضيييا الييي  حي ميييوق وراء ويييدرها، حليييض 
يتزعموق أهنر أرادوا إحسا ا وتوفلقا ، أحسبه   لك، واهلل حسلبه، وال أ  ب 

 . على اهلل أحدا
  هيي ا املقييام بييأم ، وهييو أق االل فيياه إج حماسيين أهييس ويتجبغييب االه مييام 

األهييواء   بيياع الجصييلحا مم لِّييا ممقطج،ييا لل  يي ، ومييا ايي  كييدم الييداعب إج 
رليييك دحيييض، فللحييي ر مييين الزليييس، وللسيييلك مجيييه ايفيييدد الييي ي يتيييؤمن معيييه 

 .العثار

إق  سبا ه ا املج أ للسيل  الصيان  سيبا مج يودة ويديت ة أق تفي   بياع 
ى مص اعله، حلضُ تلقب بعدة املس قبس   أحضاق األدعلاء، ألق الف جا عل

حماسج ر س  غى على بدع ر، فللقوق إلل ر باملودة، وكد أمي وا أق يتشي دوا 
 .ذر من هلف ر، وأق يتض بوا مج ر  س بجاق

 :وكد ح ر العلماء السابقوق من ه ورة رلك

ر االلفييييا كييييال احلييييافل الجفيييياد مييييؤرخ املسييييالم اليييي ه  معقبييييا علييييى انييييرتا
 : العباسب املجصور ب ب  املع زلا عم و بن عبلد، حلض  اق يتعقمه ويتقول

  ل ر ميشب رويتد                    ل ر يت ل  صلد        

 ن  عم و بن عبلد                           

(3)(( انرت بزهده وإهالصه وأنفس بدع ه: ))كال ال ه 
 . 

 وق هال  ما يتب جيوق، ويت غجيوق مبيا ال ه ا ديتدق أهس البد ، يتق : كل 
، فقد وصف ر ال ي ال يتج   عن اهلو  حممد صلى اهلل علله  (3)يتع قدوق 

                                                           

 ( .  3/315(( )ء عالم الجبالأس   )) (3)
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يت ييييوق بعييييدي أ مييييا ال يت  ييييدوق ذييييداي، وال يتسيييي جوق بسييييج  ، : ))وسييييلر 
 .(1)(( وسلقوم فل ر روال ، كلوع الشلااني   وثماق إ ه

 .ول ن، ال تغ   ر ال كا، ف هنا فج   ارع

 .عولج ر املفاوأة، ف ق ايف اب ة يتج لوهنر خنال   وال

و ييس يتقييوم حسيي  وسييعه وااك ييه علييى مج يياج الجبييوة ، فيي ق الجصيي  ل ييس 
 .مسلر ملثاق  بوي

 .وعلى اهلل كصد السبلس

 و  به

 أبو أسامة سليم بن عيد الهاللي

                                                                                                                                                    

حمبي  ر، حيىت إرا    ي  السيل ، ويتق ي  حيقي  ويتجشي  كد بلو ا رلك على بعض ر، ف يوو  (3)
  يين ميين كلييوع بعييض الشييباع املسييلر،  شيي  هليير عيين دهللييا  فسييه، فييرتاه يتيي د احلييديتض 

 .  بالعقس،  ويت عن   أ ما السل  علارا باهلل

 .ح يتفا ر ب اهلل عجهحديتض  من(  ووي -137 -133/ 3 1)أه وه مسلر   (1)
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 مقدمة الطبعة األولى
 

ن شي ور أ فسيجا إق احلمد هلل، حنمده، و س علجه، و س غف ه، و عور باهلل مي
 .وسلماه أعمالجا، من يت ده اهلل، فال مضس له، ومن يتضلس، فال هادي له

وأشييي د أق ال إليييه إال اهلل وحيييده ال شييي يتك ليييه، وأشييي د أق حمميييدا عبيييده 
 .ورسوله

 :أما بعد

في ق أصيدق احليديتض  يالم اهلل، وهي  اهليدي هيدي حمميد صيلى اهلل عللييه 
 .بدعا، و س بدعا  اللا وسلر ، وش  األمور حمديفاعا، و س حمديفا

وبعييد، فيي ق اهلل بعييض حممييدا باهلييد  وديتيين احليي  للق يي ه علييى الييديتن  لييه 
 .ولو   ه املش  وق

وكد أم  اهلل رسيوله باليدعوة إلليه باحل ميا واملوعقيا احلسيجا وايفيدال بيال  
فاصيييد  مبيييا تيييؤم  وأعييي ض عييين : هيييب أحسييين،  ميييا أمييي ه بالصيييد  بييياحل 

 اه يييياد املشيييي  ني وال يييياف يتن واملجييييافقني بييييالق آق ، وأميييي ه اهلل  (3)املشيييي  ني 
والسل  والسجاق، حىت ال ت وق ف جا ويت وق الديتن  له هلل، ول  يوق  لميا 

 .ال يتن  ف وا السفلى، و لما اهلل هب العللا

فقييام رسييول اهلل صييلى اهلل عللييه وسييلر ذيي ا الواويي  العقييلر ميين الصييد  
 .ه اللقنيباحل  وايف اد   اهلل ح  و اده، حىت أتا

                                                           

 . 94: احلج  ( 3)
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وسار على هنجيه هلفياؤه ال اشيدوق، فجاهيدوا امل تيديتن   وزيتي ة العي ع، 
حيييييىت كضيييييوا عليييييى ح  يييييا الييييي دة اا ييييي ة، ، محليييييوا ليييييواء ايف ييييياد إج أحنييييياء 

الفي و وال ومياق  -املعمورة، حىت  صي هر اهلل عليى أعيىت كيو  ال في  آ ي ايف
ج ر وعمليييييوا وعييييد اهلل الييييي يتن آمجييييوا مييييي:، واقييييي  هليييير وعيييييد اهلل-ون مهييييا

الصيييييياحلاه للسيييييي  لفج ر   األرض  مييييييا اسيييييي  ل  اليييييي يتن ميييييين كييييييبل ر 
وللم يييجن هلييير ديتيييج ر الييي ي ارتضيييى هلييير وللبيييدلج ر مييين بعيييد هيييوف ر أمجيييا 
 يتعبدو   ال يتشي  وق أ شيلما ومين  في  بعيد رليك فأولميك هير الفاسيقوق

(3). 

العبقييييي ي الييييي ي أعيييييز اهلل بيييييه  -و ييييياق أمييييي  امليييييؤمجني عمييييي  بييييين اا ييييياع
سدا مجلعا وبابا مغلقا   ووه الفنت والفساد والش ، ف يآم  علليه  -سالمامل

الز ادكا واجملوو، و ف وا تلك املؤام ة بان لاله ر يب اهلل عجيه وأر ياه، فلقيب 
ربيييه شييي لدا بعيييد أق ميييل األرض عيييدال  وإميا يييا و يييورا، فا  سييي  بق ليييه رليييك 

  ع ييييد  البيييياع ا  يييير، فييييدب  الفيييينت، وتسيييي ب  إج صييييفو  املسييييلمني
االلفيييا ال اشيييد عثمييياق بييين عفييياق ر يييب اهلل عجيييه، واسييي فحس أم هيييا، حيييىت 

 .أده إج ك س ه ا االلفا، فلقب ربه ش لدا مقلوما
وو   بسب  ه ه الفنت ما و   بني االلفا ال اشد عليب ر يب اهلل عجيه 
وبييييني معاويتييييا بيييين أأ سييييفلاق ر ييييب اهلل عجييييه، و ل يييير    ييييد، فللمصييييل  

 .أو  واحد أو اق، وللم  ىء

                                                           

 . 55الجور  (3)
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، ا  يي  ف جييا أهييس البييد  ااييوارج، اليي يتن وصييف ر رسييول اهلل صييلى اهلل 
مي كييوق ميين الييديتن  مييا ))بييأهنر  -عللييه وسييلر علييى او  ييادهر   العبييادة 

شي  مين ))، وبيأهنر ((ش  اال  وااللقا))، وبأهنر ((مي ق الس ر من ال ملا
 وهر، فيي ق مليين اك لييوهر حلييض ووييد: ))، وكييال فييل ر(( ايي  أدب السييماء

 ، مما فله أعقر ع ة ألولميك اليدعاة إج ال قيارع(3)(( ك ل ر أو ا عجد اهلل 
وال عياا  ميع أهيس بيد  شي  مييج ر وأهبيض وأشيد  ليدا وم ي ا، فق يس علييب 

 .هؤالء  ما أم ه رسول اهلل صلى اهلل علله وسلر 
 ، ا  ه ف جا ال فض والز دكا، فلر يت  علب ر ب اهلل عجيه أشيفى لقليوع
امليييؤمجني مييين إحييي اك ر بالجيييار، يتشيييار ه   رليييك مييين يتشيييار ه مييين الصيييحابا 

 .ال  ام

وه يي ا يتسيين لجييا رسييول اهلل صييلى اهلل عللييه وسييلر وصييحاب ه ال يي ام هيي ا 
 .احلزم وه ا احلسر   ال عامس مع أهس البد  والز ادكا

، علييى مييي ور اليييزمن، وا قييي اض هييي  القييي وق، اس شييي ه البيييد ، واتسيييع  
 ثيي ه ف ك ييا، ف حقيي  فييل ر مييا أهيي  بييه رسييول اهلل صييلى اهلل عللييه دا  عيا، و 

 : وسلر وأ  ر

                                                           

 . م ف  علله (3)
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ل  ييبعن سييجن ميين  يياق كييبل ر شيي ا بشيي  ورراعييا بيي را ، حييىت : ))مين كولييه
الل ييييييود ! يتيييييا رسييييييول اهلل : كلجييييييا((. ليييييو دهلييييييوا وحيييييي   ييييي ، تبع مييييييوهر 

 . (3) ! ((فمن؟: ))والجصار ؟ كال

  الل ييود إج إحييد  وسييبعني ف كييا، افرتكيي))وكولييه صييلى اهلل عللييه وسييلر 
وافرتكييييي  الجصيييييار  إج ايفج يييييني وسيييييبعني ف كيييييا، وسييييي فرتق أمييييي  إج يفيييييال  

مييين هيييب يتيييا رسيييول اهلل؟ : كيييالوا(( وسيييبعني ف كيييا،  ل يييا   الجيييار إال واحيييدة
 (( .من  اق على ما أ ا علله وأصحاأ: ))كال

 ((هب ايفماعا: ))و  لفل
(1)

. 

ن املبياريف، ويتزيتيد بين هياروق، وابين امليديت ،  ياب  -وكد فس  أ ميا املسيالم 
اا لييي  البغيييدادي، : وأمحيييد بييين حجبيييس، والب ييياري، وأ ميييا آهييي وق، ميييج ر

هيي ه الف كييا الجاولييا والف كييا املجصييورة بييأهنر أهييس  -وابين تلملييا، وابيين رويي  
احلييديتض وميين داق مبييج ج ر، وأ ثيي  تفسيي اعر ورده عجييد كولييه صييلى اهلل 

اا فا من أم  عليب احلي  اياه يتن، ال يتضي هر مين ال تزال : ))علله وسلر 
 ((ه هلر، وال من هالف ر، حىت يتأيت أم  اهلل وهر على رلك 

(3)
. 

فما  ال  ه ه ال ا فا مج  حديف  الفنت وتشعب  األهواء باألما إج أق 
بلغوا العدد املي  ور، ميا  اليوا كيا مني بيأم  اهلل، يتيدعوق إج احلي ، ويتجشي وق 

                                                           

ل  ييبعن ))  يياع االع صييام ، بيياع كييول الجيي  صييلى اهلل عللييه وسييلر (( )صييحل  الب يياري  (3)
  اع العلر باع اتبيا  سيجن (( )صحل  مسلر( ))7311)، ركر ((سجن من  اق كبل ر 

 (.1339الل ود والجصار  ، ركر 

 . ه أمحد ، وأبو داود، والدارمب ، وال  اب ، ون هر ، وهو صحل أه و (1)

 .رواه مسلر (3)
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افقوق علل ييييا، ويتييييدافعوق عج ييييا، ويتيييي دوق  لييييد ال ا ييييديتن علييييوم الجبييييوة، وحييييي
وا  حييييال املب لييييني وا يتيييي  ايفيييياهلني، ال يتثجييييل ر عيييين رلييييك أر  وال  لييييد 
ال ا يييديتن وال تييييداب  امل ييييآم يتن، وال تزيتييييدهر الشييييدا د إال يفباتييييا علييييى احليييي  
وصييييمودا   ووييييه البااييييس،  مييييا حصييييس   ع ييييد املمييييام أمحييييد وعبييييدالغ  

 .تلملااملقدسب وع د ابن 

، هليييأ اهلل للجزيتييي ة الع بليييا م يييب  اليييوحب ومج لييي  ال سيييالا دعيييوة املميييام 
بعييييد أق هلميييي  علل ييييا الميييياه  -اجملييييدد الشييييلخ حممييييد بيييين عبييييدالوهاع 

، ف فع لل وحلد رايت يه، ولسسيالم أعالميه، -ايف س والضالل والفو ى ك و ا 
والسييجا، فقامي  اه ييوده وو ييود إهوا يه أهييس ال وحلييد والسيجا دولييا ال وحلييد 

وصييياره احلييي ع سيييجاال  بليييج ر وبيييني أهيييس الباايييس، إج أق اسييي ق ه دوليييا 
ال وحلد والسجا ويفب   كواعدها على يتيد املليك عبيدالعزيتز وإهوا يه مين أهيس 

  .ال وحلد، وجودا خملصني، وعلماء صادكني
وشيييع  يييور ال وحليييد واملميييياق   العيييامل، يتبيييدد المييياه الشييي يف والبيييد  هجيييا 

لسييييل  الصييييان، ميييين حييييديتض، وتفسيييي ، وتوحلييييد، وهجييييايف، يتجشيييي    يييي  ا
وبيياألهص   يي  شييلخ املسييالم ابيين تلملييا وابيين القييلر، وب أسييله املييدارو 
على خم ل  امل احس، بيدءا مين االب يدا لاه، ومي ورا بايفامعياه والدراسياه 
العلليييييا امل  صصيييييا، إ يييييافا إج م ا يييييز اليييييدعوة الييييي  ا  شييييي ه   اليييييداهس 

والسيجا، ممييا أكيض مضياوع  يس هصيوم احليي  واايارج حلميس رسيالا ال وحليد 
وال وحلد، من علما لني، ويت ود، و صار  وشلوعلني، وأهس البيد  الضيالني 

 .من ه افلني وحزبلني وح  لني
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  احلاكييدوق، إر اسي  اعوا مب يي هر د و ياق أ  ياهر وأشييدهر تيأيف ا أهييس البي
 و لييدهر وتلفع يير بلبيياو السييجا أق يتق حمييوا  ييس معقييس، ويت سييللوا إج  ييس
مجفييي  ميييين املييييدارو وايفامعيييياه واملسيييياود ون هييييا، فاسيييي  اعوا أق يت و ييييوا 

 .ولال حيمس ف  هر،  ال  أو وزءا، عن كصد وعن ن  كصد 

ف ح يف ه ا ايفليس الي ي دربيوه وصيجعوه عليى أعليج ر، يتيدعو إج ف ي هر، 
ويتييدافع عجييه بجشيياط هجييا وهجييايف،   ايفامعيياه واملييدارو ون هييا،   هيي ه 

، الييي  ا ييياج فل يييا دعيييوة اهلل إج رويييال نليييوريتن، يت فعيييوق القييي و  العصيييلبا
رايت  ا بقوة وعزم، فل يا وق وحافيس الباايس وال ليد وامل ي ، في دوهنر عليى 

 .أعقاذر هاسمني

وإرا بأصييييييواه ت تفييييييع باسيييييير السييييييلفلا وباسيييييير العدالييييييا وامل صييييييا  مليييييين 
 يت صييوروهنر مقليييومني ميين أهيييس البيييد  اليي يتن نيييزوا أهييس السيييجا وال وحليييد  
عقييي  دارهييير، وأفسيييدوا عقيييول وعقا يييد ال ثييي  مييين أبجيييا  ر، وشيييوهوا صيييورة 
امليييج أ السيييلفب وأهلييييه   أعيييني أبجييييا  ر، فشييي   البيييار وق ميييين هييي ا ايفلييييس 
يتيدعوق إج ميج أ وديتيد    قيد املجياهأ واليدعواه وال  ي  واألشي اص، 
ويتدعوق أ ه مج أ وس ، فقن  ث  من الشباع و ثي  ممين يت  ي  هلير أ يه  

أ ه مج أ أهس السيجا وايفماعيا، وشيا  ورا      ابياه  ب، بس يتدع  لك
لييه وتعليي  بييه  ثيي  ميين الشييباع، بط بعييض املج سييبني إج السييل ، وتييأيف  بييه وكم 

خ    فوسي ر ميع األسي ، وميا علميوا سياا ني أ يه احلي  والعيدل، وبيدأ يترت 
واملسيييلمني، تسييي ع إليييل ر مييين أعيييدا  ر   سيييالمأ يييه مييي ه  ن يتييي  عليييى امل

 .لاسالمع ن ه من األف ار إج اجمل معاه امل ما تس  
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ولقيييد بييي  ه آيفيييار هييي ا امليييج أ وا يييحا   حمييياوراه ومجاكشييياه و  ابييياه 
 .ومواك   ث ة من الشباع واألسات ة

وبييدأ هيي ا املييج أ يترتسييخ   الجفييوو، ف يياق ميين   ا جييه أق أ ييع  مبييدأ 
 ر ووالؤهيير   الييوالء واليي اء هلل و  اهلل وملييج أ اهلل وأهلييه اليي يتن صيي  حييب

اهلل، وبدا وا حا الوالء واحل  وال قديت  لدعاة و    وأف ار ومجاهأ  ل ا 
، وأهل يا ني  أهليه، بيس هيب ويادة   خماصيما (3)بعلدة عن امليج أ السيلفب

املج أ السلفب، واياول اهيد أق تزحييه عين مواكعيه، واي  رحاهليا   مجا ليه، 
 .بعد أق يت ر ت حلله

اع حنسييييب ر ميييين هلييييار السييييلفلني، وميييين  ييييلييييى  لقييييد أيفيييي  هيييي ا املييييج أ ع
ال اكيياه والجوعليياه والش صييلاه ايفلييدة، اليي   سييأل اهلل أق يتوفق ييا ألق 
تسييييلك مسييييلك ومييييج أ سييييلف ر الصييييان،   الييييدعوة إج املييييج أ السييييلفب 
الوا ييي ، والرتبليييا ايفيييادة للشيييباع علليييه، ونييي و حبيييه وحييي  أهليييه أحلييياء 

 .  باال  ماء إلل روأمواتا، والس    ر اذر، واالع زا

لقد أيف  ه ا املج أ ال ي يتدعى له الوسي لا والعيدل عليى شيباع  جيا وال 
ة، ويتيدعوا و  زال  أمس فل ر أق يتأه وا املج أ السلفب اهد، وحيملوا رايت ه بقي

                                                           

السيلفب بأسيالل    أيتسيوده تشيويته امليج وسب  رلك أق هيؤالء كيد  شيؤوا   ويو م ف ي  (3)
لييبه مسييوحه   القيياه  بييأق ت قيياه  باحرتامييه تمييا  ة ميين فميياه معاديتييا للمييج أ السييلفب 

اره   عقول هؤالء، حليض مل يتسي  لعوا   يفان، ف اق ل لك آوهب ت ن له العداء   البا
روا أهليييييه عليييييى و هييييي ا ايفيييييو أق يتييييي وه   صيييييورته ايفملليييييا الجاصيييييعا، ومل يتسييييي  لعوا أق يت صييييي

 .باملسالم ا  عقلدة وال زام ا  وهلق ا  ديتج ا  حقلق  ر، وأهنر هر الجاو حق
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إلليييه بييياع زا ، ويتضيييحوا مييين أوليييه ب يييس نيييال ورهيييلص، مييين ميييال، ووييياه، 
 .و شاط، وعمس

 . ال ن، مع األس ، ف ق الواكع ن  ه

وليييي لك، فيييي ق القلييييوع لرتجتيييي  هوفييييا علييييل ر أق  يييي ل  علييييل ر املجيييياهأ 
، -ولله بعد احل  إال الضالل -وت شابه، و  ل  علل ر ال ايتاه وت شابه 

فلييييرتاء  هليييير أق ايفملييييع حيييي  ، أو أهنييييا إهييييوة لعيييياله، ومي يييين أق يت  يييي  
يتييي  بعضيي ا بيييديتال للمييج أ السيييلفب، وإيتثيييار رايت ييه عليييى رايت يييه، أل ييه  ثييي  ال  

والضجلأ وال لملع، وإق  اق أوو  هيال مين أصيس مين أصيول املسيالم، 
 .وأعمى   باع االع صام بال  اع والسجا

 .وهل ا املج أ املشار إلله آيفار أه   ال أر  ر  ها ا ق

وإب ألروييييو أق يتييييوفق  اهلل لعيييي ض املييييج أ املسييييالمب السييييلفب،    قييييد 
هيالل  صيوص ال  ياع األش اص، وال وا  ، وال   ، والدعواه، مين 

والسييجا، و صييوص ومواكيي  علميياء األمييا املع يي يتن وأ ميي  ر امل  ييلني، وميين 
 . تص فاعر       ايف ح وال عديتس، و    السجا والعقا د املسالملا

أعقير  -واهلل -كم  ب لك بيدافع حي  هلي ا الشيباع امليؤمن الي ي أعيده
أشييد احليي ص علييى  امل ييأ، وحنيي صو يفيي وة   هيي ه احلليياة، و فديتييه بيياألرواح 

سييييداد سيييي ه   دروع ومسييييالك احلليييياة ونلاهب ييييا، فيييي ق حجيييي   فوسيييي ر 
 . ، ف لك ما حيبه اهلل ويت  اه (3)وعقوهلر وأرواح ر إج ديتار حمبوذر األول

                                                           

 .أع  مج أ السل    ال وحلد واالع صام بال  اع والسجا (3)
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  قس فؤاديف حلض شم  من اهلو      
 لو ال للحبل  األإما احل                                      

 ض يتعشقه الفىت ر  ر مجزل   األ      
 ل مجزلو وحجلجه أبدا أل                                      

وإق أىب بعضييي ر إال ال يييأرو  واالييي  وال جييياكض واال ييي  اع، فيييالقلوع 
 .بني أصبعني من أصابع ال محن، يتقلب ا  ل  يتشاء 

 .وهلل األم  من كبس ومن بعد 
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تقويمها منهج اإلسالم وأئمته في نقد األقوال واألشخاص و 
 وبيان أن العدل الحقيقي إنما هو في هذا المنهج

 
  القرآن الكريم يم د  الم نمنين دون رك ر أخط ائهم وي ذم

 :الكفار والمنافقين دون ركر محاسنهم

هلييير مييين  دميييدح اهلل امليييؤمجني    ثييي  مييين ا يتييياه الق آ ليييا، ور ييي  ميييا أعييي
 س ابين ))و - ا ايفزاء العقلر، ومل يت    شلما من أه ا  ر من باع املوا  

، و  رلييك مصييلحا عقلمييا، هييب (( آدم ه يياء ، وهيي  اا ييا ني ال وابييوق
 .أق ت ح يف الجفوو إج ال شبه ذر والس  على مجواهلر

ورم اهلل ال فييار واملجييافقني والفاسييقني   آيتيياه  ثيي ة، ووصييف ر مبييا فييل ر 
ميين ال فييي  والجفييياق والفسييي ، ووصيييف ر بييأهنر صييير ب ييير عميييب، ووصيييف ر 

ضييالل وايف ييس، ميين نيي  أق يتيي    شييلما ميين حماسييج ر، ألهنييا ال تسيي ح  بال
أق تيي   ، ألق  فيي هر و ييالهلر كييد أفسييدا وشييوها تلييك ا اسيين وصيي اها 

 .هباء مجثورا

   (3) وكدمجا إج ما عملوا من عمس فجعلجاه هباء مجثورا  : كال تعاج
ل ر عس سيجبيم ر باألهسي يتن أعمياال، الي يتن  ي كيس هيس : وكال تعياج  

 . (1)هنر حيسجوق صجعاأ  احللواة الد لا وهر حيسبوق 

 . (3)وما الم ر اهلل ول ن أ فس ر يتقلموق: وكال

                                                           

 .13: الف كاق (3)

 .  314-313: ال     (1)
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وكييد كييص اهلل عللجييا مواكيي  األميير ال يياف ة اليي   يي ب  رسييله، فيي    ميين  
 فيي هر وت يي يتب ر وخمييا يت ر ، إهال  يير وتييدم هر مييا  هيي  بييه القيي آق، ومل 

ألق اهلد  األساسب من ر   رلك هيو االتعيا   يت    شلما من حماسج ر،
واال دوييار عمييا ارت بييوه   حيي  رسييل ر، ميين  فيي ، وت يي يت ، لييمال يت ييوق 

 .مص  من فعس فعل ر مثس مصا  هر، ومص عه مثس مصارع ر

ووص  اهلل الل ود والجصار  بأكب  صيفاعر، وتوعيدهر أشيد الوعليد، ومل 
ر وت ي يتب ر  ميد صيلى اهلل يت    شلما مين حماسيج ر الي  أهيدروها ب في ه

 .علله وسلر وما ارت بوه من  ف  وا يت  ل  ب ر

و ا يييي  لقيييي يتي حماسيييين د سييييوها وأهييييدروها ب فيييي هر وت يييي يتب ر ألعقيييير 
 .صلى اهلل علله وسلر ال سس 

لييو  يياق : "سيي  يتيوم بييدر، كيال صييلى اهلل عللييه وسيلر أسيي  ميج ر ميين أومليا 
 ".، ألع ل ه إيتاهرامل عر بن عدي حلا، ، سأل  هؤالء الج ىن

أأ هليي  وتيي ، مييا أنييىن عجييه مالييه ومييا  سيي ،  اتبيي  يتييد: وكييال تعيياج
 محالا احل  ،   ولدها حبس من مسيد هم أتاسلصلى  ارا راه هل ، و 

(1) . 

وال شييك أق ألأ هليي  و ووييه حماسيين، ومهييا ميين بلوتيياه الشيي   واجملييد، 
رسول اهلل صيلى اهلل ل ج ما أهدرا  س رلك ب ف مها ومواكف ما املشلجا من 

 .علله وسلر 

                                                                                                                                                    

 . 337: آل عم اق (3)

 . 5-3: د جاملس (1)
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ورلك املج أ ااااىء كد يتؤدي إج أق ه ا املج أ ال باب كد وا   
 .العدل، تعاج اهلل عن رلك علوا  ب ا

 تحذير النبي صلى اهلل عليه وسلم أمته من أهل األهواء: 

وكد ح ر الجي  صيلى اهلل علليه وسيلر أم يه مين أهيس األهيواء دوق ال فياه 
ر، ألق حماسيج ر م ووحيا، وه ي هر أشيد وأعقير مين املصيلحا إج حماسج 

 .امل ووة من حماسج ر

تييال رسييول اهلل صييلى اهلل : عيين عا شييا أم املييؤمجني ر ييب اهلل عج ييا، كاليي 
هييييو الييييي ي أ ييييزل عللييييك ال  ييييي  مجييييه ءايتييييياه : عللييييه وسييييلر هييييي ه ا يتييييا

حم ميييياه هيييين أم ال  يييياع وأهيييي  م شيييياذاه فأمييييا اليييي يتن   كلييييوذر  يتيييي  
وق ما تشابه مجه اب غاء الف جا واب غاء تأويتليه ، وميا يتعلير تأويتليه  إال اهلل فل بع

ال أوليوا إوال اس وق   العلر يتقولوق ءامجا بيه،  يس مين عجيد ربجيا وميا يتي    
فييي را رأيتييي  "كيييال رسيييول اهلل صيييلى اهلل علليييه وسيييلر : كالييي   (3)األلبييياع 

 . (1)" فاح روهر  ال يتن يت بعوق ما تشابه مجه، فأولمك ال يتن ىلى اهلل،

وعن أأ ه يت ة ر ب اهلل تعاج عجه، عن رسيول اهلل صيلى اهلل علليه وسيلر 
 ياو حييديفو  ر مبيا مل  تسيمعوا أ ي ر وال أسيل وق   آهي  أمي  : ))أ ه كيال

 .(3) ((آباؤ ر، ف يتا ر وإيتاهر 

                                                           

 . 7: آل عم اق  (3)

   ، ومسييلر(4547تفسيي  سييورة آل عميي اق، حييديتض " )صييحلحه " الب يياري   : رواه (1)
 (.  ، باع الج ب عن اتبا  امل شابه من الق آق1335  اع العلر، حديتض " )لحه حص"

 (. 3/31(( )صحل  مسلر))مقدما  (3)
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ومعلوم أق أهس البد  ال خيليوق مين حماسين، فلير يتل في  رسيول اهلل صيلى 
اسييييي فلدوا مييييين حماسيييييج ر، : لر إلل يييييا، ومل يتييييي   ها، ومل يتقيييييساهلل علليييييه وسييييي
 . وأشلدوا ب   ها

ومييع األسيي ، فيي ق األميي  كييد ا قليي  رأسييا علييى عقيي ، فججييد  ثيي ا ميين 
املج سييييبني إج املييييج أ السييييلفب، يتوالييييوق أهييييس البييييد ، ويت ولييييوهنر ومجيييياهج ر 

وحييي روق ميين أهييس . و  ييب ر، ويتييدافعوق عيين رلييك  لييه، ويتجفيي وق ويتجفيي وق،
 .ف  ا هلل وإ ا إلله راوعوق! حل  والسجاا

كييد أهييي  الجييي  صيييلى اهلل علليييه : ))كييال البغيييوي   شييي ح هييي يتن احليييديتثني
وسلر عن افرتاق ه ه األما، وا ور األهيواء والبيد  فيل ر، وح ير بالججياة 
مليين اتبييع سييج ه وسييجا أصييحابه ر ييب اهلل عييج ر، فعلييى امليي ء املسييلر إرا رأ  

ألهييييواء والبييييد  مع قييييدا، أو يت  يييياوق بشييييبء ميييين روييييال يت عييييااى شييييلما ميييين ا
أق يت ج ه ويت  أ مجه ويترت ه حلا ومل ا، فال يتسلر علله إرا لقليه، وال : السجن

 .صلبه إرا اب دأ، إج أق يترتيف بدع ه ويت اوع احل 

والج ييب عيين اهلجيي اق فييوق الييثال  فلمييا يتقييع بييني اليي ولني ميين ال قصيي    
  حييي  اليييديتن، فييي ق هجييي ة أهيييس  حقيييوق الصيييحبا والعشييي ة، دوق ميييا  ييياق

 .اهي (3)(( األهواء والبد  دا ما إج أق يت وبوا

وسيياق حييديتض  عيي  بيين مالييك    ليي  الثاليفييا عيين نييزوة تبييويف، وفلييه 
وهنييى رسييول اهلل صييلى اهلل عللييه وسييلر املسييلمني عيين  المجييا أيت ييا : ))كييال

، فمييا الثاليفييا، فاو جبجييا الجيياو، وتغيي وا لجييا، حييىت تج يي ه    فسييب األرض
                                                           

 ( . 3/117)ش ح السجا  (3)
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، ور   هجي اق املسيلمني هلير  لعيا ، إج أق ا  ملي  (( هب بال  أع   
 .هلر مخسوق لللا
وفله دللس على هج اق أهس البد ، و أق رسول اهلل صيلى : ))كال البغوي

اهلل علله وسيلر هيا  عليى  عي  وإهوا يه الجفياق حيني  لفيوا عين ااي وج 
ر، وعي   رسييول اهلل صييلى اهلل معيه، فييأم  ذجي اهنر، إج أق أ ييزل اهلل تييوب  

عللييييه وسييييلر بيييي اءعر، وكييييد مضيييي  الصييييحابا وال ييييابعوق وأتبيييياع ر وعلميييياء 
(( السييجا علييى هيي ا،  معييني م فقييني علييى معيياداة أهييس البدعييا وم يياو عر 

 .اهي( 3)

 موقف الصحابة والتابعين من أهل البدع: 

 أهيييي هر أب بيييي يء: ))كييييال ابيييين عميييي  ر ييييب اهلل عج مييييا   أهييييس القييييدر
 ((.مج ر، وأهنر م  ب آء

أصييييحاع : أو كييييال -ال جتالسييييوا أصييييحاع األهييييواء: ))وكييييال أبييييو كالبييييا
، فييي ب ال آميين أق يتغمسيييو ر    ييالل  ر، ويتلبسيييوا عليييل ر  -ااصييوماه

 ((.بعض ما تع فو ه

أسييألك عيين  ! يتييا أبييا ب يي : وكييال روييس ميين أهييس البييد  أليتييوع السيي  لاب
 .(1) ((اوال  ص   لم: )) لما؟ فوج وهو يتقول

 .ه ا واهلل هو الوالء الصادق هلل ولسسالم

                                                           

 (. 3/117)ش ح السجا لسمام البغوي رمحه اهلل تعاج  (3)

 17(. 117/ 3)لسمام البغوي رمحه اهلل تعاج (( ش ح السجا)) (1)
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ولييو عامييس علميياء السييجا   هيي ا الييزمن أهييس البييد  هيي ه املعاملييا احلا مييا، 
ملات  البد    وحورها، وملا اسي  اع  امل يابع أق ت بيع   يب ر، ألهنيا ال 
يتوود هلا  با ن، وال ىلعي  صيوتا ص ي  باليدفا  عين أهيس البيد ، فضيال أق 

  يييي  للييييدفا  عييييج ر، فل  افيييي  الشييييباع السييييلفب علل ييييا عافيييي  تؤليييي  ال
 !!الف اي على الجار

 .ف  ا هلل وإ ا إلله راوعوق

ت    ل   اق يت عامس الصيحابا وال يابعوق وأ ميا املسيالم ميع أهيس البيد  
 !وال يتل ف وق إج شبء من حماسج ر ؟

رلييييك ميييين حييييزم ر وصيييي ام  ر   حسيييير البااييييس، وميييين فق  يييير ملقاصييييد 
 :، ومج ااملسالم

 (( .درء املفاسد مقدم على ول  املصان ))

  ركر النبي صلى اهلل علي ه وس لم عي وش أش خاص معين ين
 :دون ركر محاسنهم من باش النصيحة

أق روييال اسيي أرق علييى الجيي  صييلى اهلل : عيين عا شييا ر ييب اهلل عج ييا -3
، ((بيمه أهيو العشي ة، وبيمه ابين العشي ة: ))علله وسلر ، فلميا رآه، كيال

لميييا وليييه، ت لييي  الجييي  صيييلى اهلل علليييه وسيييلر   وو يييه، وا بسييي  إلليييه، ف
حييني رأيتيي  ال وييس، ! يتييا رسييول اهلل: كاليي  لييه عا شييا ،فلمييا ا  ليي  ال وييس

فقيييال رسيييول اهلل ! كلييي   ييي ا و ييي ا، ، ت لقييي    وو يييه وا بسييي   إلليييه
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مىت ع دت  فاحشا؟ إق ش  الجاو عجد ! يتا عا شا))صلى اهلل علله وسلر 
 .(3)((زلا من ت  ه الجاو اتقاء ش هاهلل مج

  احليييديتض ويييوا  نلبيييا املعلييين بالفسييي  أو : كيييال القييي ا : "كيييال احليييافل
الفحييي أو حنييو رلييك ميين ايفييور   احل يير والييدعاء إج البدعييا، مييع وييوا  

 .(1)(( مداراعر واتقاء ش هر، ما مل يتؤد رلك إج املداهجا   ديتن اهلل

ن عيدة االك يا مين  وو يا أأ عمي و ملا ا   ي  فااميا بجي  كيله مي -1
ابيين حفييص، ر يي ه للجيي  صييلى اهلل عللييه وسييلر أق معاويتييا بيين أأ سييفلاق 

مشيييييي ا )وأبييييييا و يييييير ه باهييييييا، فقييييييال رسييييييول اهلل صييييييلى اهلل عللييييييه وسييييييلر 
أما أبو و ر، فال يتضيع عصياه عين عاتقيه، وأميا معاويتيا، : ))(3)، ( اصحا

: ف  ه ييه، ، كييال: اليي ، ك((فصييعلويف ال مييال لييه، ا  حييب أسيياما بيين  يتييد
 .(4)فج ح ه، فجعس اهلل فله ه ا، وان ب  ((. ا  حب أساما))

وال شييييييك أق لليييييي ولني فضييييييا س وحماسيييييين، ول يييييين املقييييييام مقييييييام  صييييييلحا 
ومشييورة، ال يت  ليي  أ ثيي  ميين رلييك، ولييو  يياق ر يي  ا اسيين ال مييا   مثييس 

صلى اهلل ، لش   لجا رلك رسول اهلل -مقام الجصلحا واملشورة -ه ا املقام 
 .علله وسلر ، ولقام به على الووه األ مس

أمييا امليييج أ ايفديتيييد، فلحييي ر   مثيييس هييي ا املقيييام ر ييي  ا اسييين، وال يتيييدري 
أهلييه أق املجصييوح لييه يتصييب    حيي ة وبلبلييا، وكييد يتقييع فلمييا يتضيي ه، ف ضييلع 
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ويييدو  الجصيييلحا وفا يييدعا، وميييا أصيييب  الجاصييي   اصيييحا وحمييي را، بيييس كيييد 
 .حم  ا علله  يتا مبا يتض ،غيت وق م

يتارسيول اهلل : أق هجد بج  ع با، كالي : وعن عا شا ر ب اهلل عج ا -3
إق أبييا سييفلاق روييس شييحل ، ولييله يتع ليي  مييا يت فليي  وولييدي، إال مييا ! 

(( هي ي ميا يت فليك ووليديف بياملع و : ))أه ه مجه وهو ال يتعلر ؟ فقال
(3) . 

  امل سياق واس دل ذ ا احلديتض على ووا  ر : ))كال احلافل ابن حج 
مبا ال يتعجبه إرا  اق على ووه االس ف اء واالش  اء وحنو رلك، وهو أحد 

 .(1) ((املوا ع ال  تباح فل ا الغلبا

فلر يتج   علل ا رسول اهلل صلى اهلل علله وسلر ر  ها للجا   املقلر، 
 .ومل يت لف ا ب    حماسن أأ سفلاق، وإ ه ل و حماسن

سييلر   أعي اأ كيال الل يير ارمحي  وحممييدا  كيول الجي  صييلى اهلل علليه و  -4
وال تشيييي يف   رمح جييييا أحييييدا فقييييال رسييييول اهلل  صييييلى اهلل عللييييه وسييييلر  مييييا 

 (3)...(تقولوق أهو أ س أم بع ه 
وأصييييحاع املييييج أ ايفديتييييد مل يت اعييييوا مثييييس هيييي ه األمييييور، ومل يتف كييييوا بييييني 

لبيييد  املصيييان واملفاسيييد، بيييس أهيييدروا وا ييي  املصيييلحا، واسييي  ا وا   يييورة ا
وأ ييي ارها، ومل يتيييدر وا فوا يييد الجصيييلحا الييي  أدر  يييا املسيييالم وأدر  يييا أ ميييا 
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السييييل ، فلمييييا أهييييدروا رلييييك، هلييييس إلييييل ر أق ميييين ر يييي  علييييوع أو بييييد  
ش ص أو  اعا ا يت ا للما و صيحا هليا كيد وا ي  العيدل ووكيع   هيوة 

 !!االا ا 

 تحذير النبي صلى اهلل عليه وسلم من الخوارج: 

إرا حييديف  ر عيين رسييول اهلل صييلى : ر ييب اهلل عجييه، كييالوعيين علييب  -4
اهلل علله وسلر ، فلق أه  من السماء أح  إيل مين أق أكيول علليه ميا مل 

را حييديف  ر فلمييا بليي  وبلييج ر، فيي ق احليي ع هدعييا، ىلعيي  رسييول إيتقييس، و 
سيييل  ج   آهييي  الزمييياق كيييوم أحيييدا  : ))اهلل صيييلى اهلل علليييه وسيييلر يتقيييول

م، يتقولييوق ميين هيي  كييول ال يتييا، يتقيي ؤوق القيي آق ال األسييجاق، سييف اء األحييال
صيييياو  حجيييياو هر، مي كييييوق ميييين الييييديتن  مييييا مييييي ق السيييي ر ميييين ال ملييييا، فيييي را 
 ((لقل موهر، فياك لوهر، في ق   كي ل ر أوي ا ملين كي ل ر عجيد اهلل يتيوم القلاميا

(3) . 

أق : وعيين عبلييد اهلل بيين أأ رافييع مييوج رسييول اهلل صييلى اهلل عللييه وسييلر 
ال : ريتييا ملييا ه ويي  وهييو مييع علييب بيين أأ االيي  ر ييب اهلل عجييه، كييالوااحل و 

ريتييد ذييا بااييس، إق رسييول اهلل صييلى أ لمييا حيي  : كييال علييب. ح يير إال هلل
اهلل عللييه وسييلر وصيي   اسييا إب ألعيي   صييف  ر   هييؤالء، يتقولييوق احليي  

، مين أبغيض هلي  اهلل -وأشار إج حلقه  -بألسج  ر، ال صاو  ه ا مج ر 
فلما ك ل ر عليب ... ج ر أسود إحد  يتديته ا  شاة أو حلما يفديإلله، م

: فقيال. ا  فجق وا، فلر صدوا شيلم! ا ق وا: كال ،بن أأ اال  ر ب اهلل عجه
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، ووييدوه   ه بييا، . فييواهلل مييا  يي ب  وال  يي ب ، ميي تني أو يفاليفييا! اروعييوا
 هر وأ يا حا ي  رليك مين أمي: كيال عبليداهلل. أتوا به حىت و عوه بني يتديتيهف

 . (3)وكول علب فل ر 

إ ييه خييي ج ميين  مضييىء : ))و  حييديتض أأ سييعلد   شييأق ري ااويتصيي ة
ه ا كوم يت لوق   اع اهلل رابا، ال صياو  حجياو هر، مي كيوق مين اليديتن  ميا 

ليييمن أدر ييي  ر، ألك ليييج ر ك يييس :( أاجيييه كيييال: كيييال)ميييي ق السييي ر مييين ال مليييا، 
 .(1)(( مثود

: كيال رسيول اهلل صيلى اهلل علليه وسيلر  :وعن أأ رر ر ب اهلل عجه، كال
كوم يتق ؤوق القي آق، ال ( سل وق بعدي من أم : أو)إق بعدي من أم  ))

صيياو  حالكييلم ر ، خي وييوق ميين الييديتن  مييا خييي ج السيي ر ميين ال ملييا، ، ال 
 .(3)(( يتعودوق فله ، هر ش  اال  وااللقا

بشييبء، وال  لييله كيي اءت ر إج كيي اءعر: ))و  حييديتض علييب   وصييف ر 
صييالت ر إج صييالعر بشييبء، وال صييلام ر إج صييلام ر بشييبء، يتقيي ؤوق 
الق آق، حيسبوق أ ه هلر وهو علل ر، ال جتاو  صيالعر تي اكل ر، مي كيوق مين 
املسييالم  مييا مييي ق السيي ر ميين ال ملييا، لييو يتعليير ايفييلي اليي يتن يتصييلبوهنر مييا 

(( عليى العميس  كلس هلير عليى لسياق  بيل ر صيلى اهلل علليه وسيلر  ال ت ليوا
(4). 
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 .إ ا  عور بك من اهلو  والضالل! الل ر

عبييييياد كيييييد يت و يييييوق خملصيييييني   كييييي اءعر وصيييييالعر وصيييييلام ر، الييييي  ال 
يتلحق ر فل ا أصحاع رسول اهلل صلى اهلل علله وسلر ، ا قلب  رما هلير، 
وعالما على  الهلر، وهر ميع رليك عجيد اهلل ورسيوله سيف اء األحيالم، مل 

العبادة املضجلا، الي  أ صيب  ر وأسي  عر، وامليوا فل يا حي  تشفع هلر ه ه 
الع يي ومعا يياة السيي   وااييو  ميين اهلل، مل تشييفع هليير عجييد اهلل، ف يير شيي  
االيي  وااللقييا، ومي كييوق ميين الييديتن ميي وق السيي ر ميين ال ملييا، ولييو أدر  يير 

 .صلى اهلل علله وسلر ، لق ل ر ك س عاد وإرم -رسول اهلل 

 !ن أهس البد  ال يتن كد يت و وق أ س من هؤالء؟أيتن املدافعوق ع

أيتيييين املييييدافعوق عييييج ر   اييييس رلييييك املييييج أ الغ يتيييي  امل ييييال  ملييييج أ اهلل 
 !ورسوله ؟

 أيتن املدافعوق عن ال وافض والقبوريتني والصوفلني واألشاع ة

 !واحلزبلني ؟

 !ا املع لني ؟لأيتن املدافعوق واملجافحوق عن العقال لني العص يتني وايف م

 !املدافعوق عن أهس بد  كد  موا إج ه ه البد  بدعا ااوارج؟بس 

أمن حيي ر مين أهيس البيد   صيحا هلل وديتجيه ! من باهلل على احل  والعدل ؟
 !أم هؤالء ؟! واملسلمني ؟
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 فراد والجماعاتضوابط يجب مراعاتها بالنسبة لأل

 

وه ه  واب  ادد من ص  احيرتام ر وا ي ام ر مين البشي  فيال صيو  أق 
ميييين صييييو  ال ييييالم فييييل ر و قييييدهر، بييييس صيييي  عجييييد  د يييه  يييي ام  ر، واييييد

 .احلاوا واملصلحا ، دوق تع يتأ على حماسج ر

 من يجب تكريمهم: 

 :ال سس واأل بلاء صلواه اهلل وسالمه علل ر أ عني: أوال  

وكييد ر ييي  اهلل كصصيي ر وو يييادهر وصيي هر، ورم مييين  يي ذر وهيييالف ر، 
 .وسلر وأم ه باالك داء ذروأم  رسول اهلل صلى اهلل علله 

 :الصحابا ال  ام ر واق اهلل علل ر: يفا لا

 .فلله هلر من األما إال احل  وال وك 

وكييييييد أيفييييييىن اهلل علييييييل ر     ابييييييه الثجيييييياء العيييييياا ، واييييييد  عيييييين مجييييييا هلر 
 .وو ادهر وب هلر   سبلس اهلل املال والجفه

 .عاا  أف ادا و اعاوأيفىن علل ر رسول اهلل صلى اهلل علله وسلر الثجاء ال

واع ىن بفضا ل ر وم ارم ر أ ما املسالم، فألفوا   فضا ل ر ومجاكب ر 
 .املؤلفاه ال ث ة
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 ضوابط يجب مراعاتها بالنسبة لألفراد والجماعات

 

  ام ر مين البشي  فيال صيو  أق إوه ه  واب  ادد من ص  احرتام ر و 
ر، بييييس صيييي  عجييييد  يييه  يييي ام  ر، واييييدد ميييين صييييو  ال ييييالم فييييل ر و قييييده

 .احلاوا واملصلحا ، دوق تع يتأ على حماسج ر
 من يجب تكريمهم: 

 :ال سس واأل بلاء صلواه اهلل وسالمه علل ر أ عني: أوال  

وكد ر   اهلل كصص ر وو ادهر وص هر، ورم من   ذر وهالف ر، 
 .وأم  رسول اهلل صلى اهلل علله وسلر وأم ه باالك داء ذر

 :رام رضوان اهلل عليهمالصحابة الك: ثانيا

 .فلله هلر من األما إال احل  وال وك 

وكييييييد أيفييييييىن اهلل علييييييل ر     ابييييييه الثجيييييياء العيييييياا ، واييييييد  عيييييين مجييييييا هلر 
 .وو ادهر وب هلر   سبلس اهلل املال والجفه

 .وأيفىن علل ر رسول اهلل صلى اهلل علله وسلر الثجاء العاا  أف ادا و اعا

أ ما املسيالم، فيألفوا   فضيا ل ر ومجياكب ر  واع ىن بفضا ل ر وم ارم ر
 .املؤلفاه ال ث ة

ال تسييبوا :. "وكيد هنييى رسيول اهلل صييلى اهلل عللييه وسيلر عيين سيب ر، فقييال
أصييحاأ، فواليي ي  فسييب بلييده، لييو أ فيي  أحييد ر مثييس أحييد رهبييا، مييا بليي  

" مد أحدهر وال  صلفه 
(3). 

                                                           

 .م ف  علله من حديتض أأ سعلد( 3)
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لل ييا أميييا حفييا ، ولقييد عيي   مجييزل  ر أهييس السييجا وايفماعييا، فحييافقوا ع
عييين اايييوض فلميييا شيييج  بيييني عليييب ومعاويتيييا ومييين مع ميييا مييين بقليييا  وهنيييوا

وأيفب وا هلر أو  اجمل  ديتن، وح ميوا عليى مين يتي  لر فيل ر أو   الصحابا، 
 .بالزيت  والضالل والز دكاأحد مج ر 

 :التابعون لهم بإحسان: ثالثا
ه وسييييلر ، ميييين ال ييييابعني اليييي يتن أدر ييييوا صييييحابا رسييييول اهلل صييييلى اهلل علليييي

واه ييدوا ذييديت ر، مثييس فق يياء املديتجييا السييبعا، وميين ويي   علييى مييج ج ر   
سا   األمصار، ، من بعدهر أ ما احلديتض والفقه وال فس ، ال يتن سيل وا 
مسييلك الصييحابا وال ييابعني ال يي ام، وميين سييار علييى مييج ج ر   االع قيياد 

ا، والييدفا  عيين واالع صييام بال  يياع والسييجا، و ا بييا البييد  واألهييواء وأهل يي
 .احل  وأهله إج يتومجا ه ا وبعده إج أق يتأيت أم  اهلل

ال : "وهيييؤالء هييير الييي يتن عجييياهر رسيييول اهلل صيييلى اهلل علليييه وسيييلر  بقوليييه
تييزال اا فييا ميين أميي  علييى احليي  ايياه يتن، ال يتضيي هر ميين هيي هلر وال ميين 

 ".هالف ر، حىت يتأيت أم  اهلل عز ووس 
ا كيييي ر رلييييك أ مييييا املسييييالم وأعييييالم وهيييير املع وفييييوق بأهييييس احلييييديتض،  ميييي

اهلييد ، ومل خييييالف ر فلمييا كييي روه إال ميين ال يتع يييد بييه، وال يتل فييي  إللييه، مييين 
 .األهواء وايف س والضاللأهس 

ميييام أمحيييد واحليييا ر وابييين القيييلر مييين يت عييين فيييل ر بالز دكيييا، وكيييد رميييى امل
واعييين فيييلمن يتييي  لر فيييل ر أشيييد ال عييين ابييين ك لبيييا وال ام  ميييزي واا لييي  

 .ون هر
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وال شك أ ه ال يت عن فل ر إال من أ يله اهلل وأعميى بصي ته، في ق أه يأ 
أحييد ميين هييؤالء   مسييألا ميين مسييا س االو  يياد ون هييا، وويي  بلاهنييا ال 

 .ال معلى ووه 
وميين عليير مجييه االو  يياد : "كييال شييلخ املسييالم ابيين تلملييا   أمثييال هييؤالء

فيي ق اهلل نفيي  لييه السييا  ، فييال صييو  أق يتيي    علييى ووييه اليي م وال ييأيفلر لييه، 
ه يييأه، بيييس صييي  مليييا فليييه مييين املميييياق وال قيييو  مواالتيييه وحمب يييه، والقليييام مبيييا 

 . (3)"أوو  اهلل من حقوكه من يفجاء ودعاء ون  رلك 
  نقدهم وتجريحهم وتحذير الناس من ضررهم يجوزمن: 

 :أهل البدع: أوال
ال ييالم   أهييس البييد ، وال حيي يت  مييج ر وميين بييدع ر  -بييس صيي  -وصييو 

أفيييييي ادا و اعيييييياه، املا ييييييوق مييييييج ر واحلا يييييي وق، ميييييين ااييييييوارج واليييييي وافض 
وايف مليييا وامل وميييا وال  امليييا وأهيييس ال يييالم الييي يتن وييي هر علييير ال يييالم إج 

 .(3)تع لس صفاه اهلل أو بعض ا : مثس (1)د فاسدة  عقا
 !ف ؤالء ص  ال ح يت  مج ر ومن   ب ر وا ك ر الضالا، وما أ ث ها

املعاصي ة ممين بيايتن ( ايفماعياه)ج ير مين الفي ق و  لك من سار على هن
أهس ال وحلد والسجا، و اب هر، ووا   مجاهج ر، بيس حارذيا، و في  عج يا 
وعييين أهل يييا، ويتلحييي  ذييير مييين يتجاصييي هر ويتيييدافع عيييج ر، ويتييي    حماسيييج ر 

                                                           

 (. 14/134) مو  الف او  ( 3)
 .املسلمني عللهوح ى شلخ املسالم ابن تلملا اتفاق ( 1)
و ييي لك أهيييس ال صيييو ؟ إال مييين  سييي  إليييل ر وهيييو  حقلق يييه ومج جيييه ليييله ميييج ر، مييين ( 3)

 .ال يتن ش د هلر أ ما املسالم بالفضس واالس قاما وال مسك بال  اع والسجا
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ويتشييلد ذييا، ويتشييلد بش صييلاعر و عميييا  ر، وكييد يتفضييس مجيياهج ر عليييى 
 .امج أ أهس ال وحلد والسجا وايفماع

 :الرواة والشهود إرا كانوا مجروحين: ثانيا
 .(3)ف ؤالء صو  و ح ر ب  ا  املسلمني، بس هو واو 

 .كال رلك وح اه الجووي وابن تلملا رمح ما اهلل
 فيي را اتفيي  أ مييا ايفيي ح وال عييديتس علييى ويي ح راو بال يي ع، أو فحييي -3

ك، ويا  مرتويف احلديتض، واهب احلديتض، أو ما شا س رلي: الغل ، أو كالوا
 يتيي  وال مييين كميين  -ل ييس باحييض و اكييس أق يتجقييس رليييك ويت ويتييه، وال يتلزمييه

ر ييي  شييييبء مييين حماسييييجه، فضيييال عيييين البحيييض عيييين  يييس حماسييييجه ،  -بعليييد
 .ر  ها
 : وأما ال واة امل  ل    تعديتل ر وجت حي ر، أو ال واة املب دعوق -1

ول فييالجو  األول يترتتيي  علييى تقييدب و حييه واألهيي  بييه دوق ال فيياه إج كيي
مييين عدليييه إسيييقاط شيييبء مييين اليييديتن ومميييا يفبييي  عييين سيييلد امل سيييلني، وهييي ا 
إفسيياد عقييلر، وتضييللع شييبء ميين الييديتن صيي  عللجييا حفقييه وهييو أما ييا   
أعجيياق العلمييياء، فلجييي  حلجمييي  ملصيييلحا اليييديتن وحفقيييه، وألويييس املصيييلحا 

أكوال أ ميا ايفي ح وال عيديتس، و درو أق   ح   احلقلقا، : العاما للمسلمني
ال او  مين ايفي ح أو ال عيديتس،  يس رليك ألويس هي ه املصيلحا، ال و أه  بي

                                                           

 ش  امل    املسيالمب، ( 539 -534باع ما يتباح من الغلبا، ص " )ريتاض الصاحلني ( 3)
 (.331/ 5)البن تلملا  " سس واملسا  مو  ال سا "و



 

 

 

 

 

 

 

 -41- 

من أوس وويوع املوا  يا لي اه رليك ال ويس اجملي وح، في را يفبي  و حيه بعيد 
 .الدراسا، وا  ح ايتا و حه دوق موا  ا، وال يتقول عامل بوووذا

وأمييا املب ييد ، فيي را  جييا   مقييام ال حيي يت  ميين البييد ، حيي ر ا مجييه، را يي يتن 
وال صييي  عللجيييا ر ييي  شيييبء مييين حماسيييجه، وإرا  جيييا   بييياع بدع يييه فقييي ، 

ال وايتا، فلج  ر ي  عدال يه وصيدكه إرا  ياق عيدال صيادكا، ألويس مصيلحا 
ال وايتا واصلل ا واحلفا  علل ا، ال مين أويس شيبء آهي ،  وويوع املوا  يا 
بييني ا اسيين واملثاليي   مييا يتييزعر ميين يتزعمييه، فييال يتلزمجييا ر يي  وييوده وعلمييه 

 .ه وأهالكه ون  رلك مما ال عالكا له بال وايتاوشجاع ه وو اد
 .ولقد  اق من السل  من صا   ال وايتا عن أهس البد  وعن أهس ال  ر

كييال : إ ييا  جييا ميي ة إرا ىلعجييا روييال يتقييول: "كييال ابيين عبيياو ر ييب اهلل عجييه
رسيييول اهلل صيييلى اهلل علليييه وسيييلر ، اب درتيييه أبصيييار ا، وأصيييغلجا إلليييه آرا جيييا، 

 (3)" الصع  وال لول، مل  أه  من الجاو إال ميا  عي    فلما ر   الجاو
. 

سييجاد، فلمييا وكعيي  الف جييا، مل يت و ييوا يتسييألوق عيين امل: "وكييال ابيين سيي يتن
ىلوا لجا روال ر، فلجق  إج أهس السجا، فلؤهي  حيديتث ر، ويتجقي  إج : كالوا

 .(1)"أهس البد ، فال يتؤه  حديتث ر 
ا  اق م هبا عاميا للسيل    و الم ابن عباو وابن س يتن حي مس أق ه 
 .ع د بقلا الصحابا ومن بعدهر من ال ابعني

                                                           

 (. 35 -33/ 3! )مقدما صحل  مسلر( 3)
 (.35 -33/ 3! )مقدما صحل  مسلر( 1)
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ولعيييس هييي ا  ييياق ميييج ر بسيييب  إدرا  ييير بيييأهنر   نجليييا عييين ال وايتيييا عييين 
املب دعني، فوكفوا مج ر ه ا املوك  احلا م احلاسر، فلما ا    من بعيدهر 
 إج ال وايتا عن الصادكني من أهس البد ، أه وها عيج ر بشي وط وافقياه

 .تضمن أه  السوي مج ا ورد معوو ا ومدسوس ا
وميج ر : "و وياب رمحيه اهللكال املميام أبيو إسيحاق إبي اهلر بين يتعقيوع ايف

ق الل جا، كد و     الجاو حديتثه، إر  اق خمي وال و  ا   عن احل ، صد
  بدع ه، مأمو ا   روايت ه، ف يؤالء عجيدي ليله فيل ر حلليا، إال أق يتؤهي  

 " .(3)إرا مل يتقو به بدع ه  من حديتث ر ما يتع  
 :من تبا  غيبتهم: ثالثا

 :باع ما يتباح من الغلبا: "رمحه اهلل (1)كال الجووي
لله إال ذا، إاعلر أق الغلبا تباح لغ ض صحل  ش عب، ال مي ن الوصول 

 :وهو بس ا أسباع
 .التظلم: األول
 .االس عا ا علب تغل  املج   ورد العاصب إج الصواع :الثاني

 .االس ف اء: ثالثال
 :ا يت  املسلمني من الش  و صلح  ر، ورلك من وووه :الرابع

 :مج ا و ح اجمل وحني من ال واة والش ود -3
 ".ورلك وا ز ب  ا  املسلمني، بس واو  للحاوا

                                                           

 (. 31ص)أحوال ال وال ( 3)
 . اقل  األلباب( 449ص)ريتاض الصاحلني ( 1)
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ومج يا إرا رأ  م فق يا يتيرتدد إج مب يد  فاسي ، يتأهي  عجيه : "إج أق يتقول
، فعلليه  صيلح ه ببلياق حاليه، بشي ط ض ر امل فقه ب لكيت العلر، وها  أق 
 ... ".أق يتقصد الجصلحا

 .وسلأيت  المه  امال   مو عه
فأ ييي  تييي   أ يييه مل يتشييييرتط إال كصيييد الجصيييلحا، ومل يتشيييرتط ر يييي  : كلييي 

اه ا ييي ر مجيييه، ومل يتووييي  املوا  ييياه الييي  يتووب يييا هيييؤالء، ويتييي وق أق سييجح
 .ت   ا يتجا  األما ا وصا  امل صا  والعدل

: وكال بعض ر ألمحد بين حجبيس: "خ املسالم ابن تلملا رمحه اهللوكال شل
إرا سييي   أ ييي  : فيييالق  ييي ا، فيييالق  ييي ا؟ فقيييال: إ يييه يتثقيييس عليييب أق أكيييول

 ".وس   أ ا، فمىت يتع   ايفاهس الصحل  من السقلر ؟ إ
 :وإرا  اق الجص  واوبا   املصان الديتجلا اااصا والعاما

:  بين سيعلدىييت ي بوق،  ميا كيال حييمثس  قلا احليديتض الي يتن يتغل يوق أو 
واألو اعيييب عييين ال ويييس  -أاجيييه -سيييأل  مال يييا والثيييوري واللليييض بييين سيييعد"

 ".بني أم ه : يت  ر   احلديتض؟ فقالوا
ومثييس أ مييا البييد  ميين أهييس املقييااله امل الفييا لل  يياع والسييجا والعبيياداه 

 .امل الفا لل  اع والسجا
فيياق املسييلمني، حييىت كلييس فيي ق بليياق حيياهلر وايي يت  األمييا مييج ر واويي  بات

ال وس يتصوم ويتصيلب ويتع  ي  أحي  إلليك أو يتي  لر   : ألمحد بن حجبس
إرا كيام وصيلى واع  ي ، ف هيا هيو لجفسيه، وإرا ت ليير : "أهيس البيد ؟ فقيال

 ".  أهس البد ، ف ها هو للمسلمني، ه ا أفضس 
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 أق  فيييع هييي ا عيييام للمسيييلمني   نيفبييي: "كيييال ابييين تلمليييا شيييلخ املسيييالم
ر، من وجه ايف اد   سبلس اهلل، إر ت    سبلس اهلل وديتجه ومج اوه ديتج 

وش عه ودفع بغب هؤالء وعدواهنر عليى رليك واوي  عليى ال فايتيا باتفياق 
 .املسلمني

ولو ال من يتقلمه اهلل لدفع   ر هؤالء، لفسد الديتن، و اق فساده أعقر 
 .من فساد اس لالء العدو من أهس احل ع

القلييوع ومييا فل ييا ميين الييديتن، إال تبعييا،  اوا مل يتفسييدو فيي ق هييؤالء إرا اسيي ول
 .اهي (3)" وأما أولمك، ف ر يتفسدوق القلوع اب داء

 .وله  الم اويتس سلأيت
ف  ا هو ميج أ السيل  حقيا ال ادعياء، وهيو الي ي يتسي  علليه ابين تلمليا 

 . ون ه من اجملاهديتن امل لصني الصادكني، وال تأه هر   اهلل لوما ال ر
 !اط املوا  اه ؟فأيتن اشرت 

وأيتيين إصيياع ر يي  ايفوا يي  املشيي كا اليي  ااملييا ىلعجييا ت دادهييا حفااييا ااملييا 
 !على م ا ا دعاة الضالل ؟

بييس تيي   ابيين تلملييا يتيي   أق اليي د علييى أهييس األهييواء واويي ، وميين وييجه 
 .ايف اد   سبلس اهلل، أل ه ت    لديتن اهلل ومج اوه وش ع ه

  واةفي أهل البدع والر  األئمةكالم: 
، إق أ مييييا املسييييالم ت لمييييوا   أهييييس البييييد  و  اليييي واة، ومل يتشيييي وا ميييين 

وألفيييوا   بيييا   . ك يتييي  وال مييين بعليييد إج وويييوع أو اشيييرتاط هييي ه املوا  يييا،
                                                           

 (. 5/331) مو  ال سا س ( 3)
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ايف ح وال عديتس، و  با    ص  السجا وال د على أهس البد  ووي ح ر، و  بيا 
 ييا ال ميين ك يتيي  وال   العلييس، و  بييا   املو ييوعاه، ومل يتووبييوا هيي ه املوا  

مييين بعليييد، بيييس ألفيييوا   بيييا هاصيييا بيييايف ح، وهصصيييوها بييياجمل وحني أو مبييين 
 .من بعلد من ك يت  وال ه ا الش ط ال ر فل ر اه ح، ومل يتشرتاوالت 

  -وهيييو مييين هيييو إماميييا وديتجيييا وهلقيييا وورعيييا -فقيييد ألييي  املميييام الب ييياري
 ".الصغ "، و"ال ب : "  الضعفاء   ابني

 ".الضعفاء واملرتو ني "سا ب   ابا   وأل  املمام الج
 ".الضعفاء"قللب   ابا   عوأل  ال

 .  من ت لر فل ر" ال امس "وأل  ابن عدي   ابه 
 .وأل  ابن حباق   ابا هاصا باجمل وحني

ولليييدارك   وابييين معيييني عيييدد مييين ال  ييي  أوابيييا فل يييا عليييى أسيييملا عييين 
 .الضعفاء واملرتو ني

 ".املدهس "، وهو وزء من "الضعفاء"وأل  احلا ر   اع 
 .وأل  أبو  علر وابن ايفو ي   رلك

" و " امللييزاق : "وأليي  اليي ه  يفاليفييا   يي    اجمليي وحني وميين ت ليير فييل ر
 ".ديتواق الضعفاء"و " املغ  

 ".لساق امللزاق : "وأل  احلافل ابن حج 
و    ايف ح وال عديتس املشرت ا مللما بيال عن   اجملي وحني، وهاصيا   ي  

 . بن معني، فلر يتشرتاوا ه ه املوا  اىياملمام حي



 

 

 

 

 

 

 

 -45- 

 ييييا، ملمييييا يتعييييود علييييى أ مييييا املسييييالم   إق هيييي ا املييييج أ اليييي ي يتشييييرتط املوا
عام بالقلر واالا يا، و عيور بياهلل مين ميج أ بال عن، وإيتقاع ر   شبك امل

 .ه ه من   ا جه
ومن املجاس  هجا أق أر ي  أمثليا يفي ح أ ميا أل ياو، مق صي يتن عليى ر ي  

 .ايف ح، دوق ال فاه إج ما فل ر من حماسن
 :اإلمام أحمد رحمه اهلل

حيييار  : "إق أبيييا عبيييداهلل ر ييي  حاريفيييا ا اسييي ، وكيييال: كيييال املييي وري -3
 .(3)"فا إال حار  ، ما ا -حواد   الم و ر : يتع   -أصس البللا

 .(1)"مرتويف : "كال أمحد: حبل  بن أأ هالل -1
 .(3)د  به أمح: حبل  بن وحدر -3
لييله :"، و  روايتيا"أحاديتثيه أبااليس : "كيال أمحيد: احلسين بين ر يواق -4

 .(4)"ب ايف 
" لييله بشييبء: "كييال أمحييد: هالييد بيين يتزيتييد بيين عبييدال محن اهلمييداب -5
(5). 

                                                           

 (.99ص " )م  الدم ( "3)
 (.333ص " )م  الدم ( "1)
 (.313 ص" )م  الدم ( "3)
 . (333ص" )م  الدم "(4) 

 (.333ص" )م  الدم ("5)
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 :اإلمام البخاري رحمه اهلل تعالى
ليييله : وسييي  بييين ف كيييد يتييي وي عجيييه حييييىي بييين الضييي يته ونييي ه: "كيييال -3
 .(3)"ب ايف
 .(1)" لله بشبء: "او الق شب العدوي املدبهالد بن إيت -1
 .(3)" مج   احلديتض، شبه ال شبء: "داود بن ا   -3
: كيييال أمحيييد. مج ييي  احليييديتض: "داود بييين ع ييياء، أبيييو سيييللماق امليييدب -4

 .(4)" رأيت ه ولله بشبء
 .:اإلمام النسائي رحمه اهلل تعالى

 .(5) "مرتويف احلديتض،  و : "إب اهلر بن عثماق أبو شلبا -3
 .(3)" مرتويف احلديتض، عدب : "إب اهلر بن احل ر بن أباق -1
 . (7)" مرتويف احلديتض، بغدادي : "إب اهلر بن هثلر -3
 . (4)" مرتويف احلديتض، بغدادي : "إب اهلر بن يتزيتد ااو ي -4
  . (9)" لله بشبء: "أشعض بن سعلد السماق -5

                                                           

 جاويضاقل  ال( 434ص)الضعفاء الصغ   (3)
 .( 34ص)الضعفاء الصغ  (1)
 ( 47ص)الضعفاء الصغ  ( 3)
 (.47ص )الضعفاء الصغ  ( 4)
 (. 41ص)الضعفاء واملرتو ني ( 5)
 (. 41ص)الضعفاء واملرتو ني ( 3)
 (. 41ص)ني الضعفاء واملرتو ( 7)
 (. 41ص)الضعفاء واملرتو ني ( 4)
 (. 53ص)الضعفاء واملرتو ني ( 9)
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  مناقشة أدلة من يرى وجوش الموازنة بين
 يات والسلبيات خصوصا في أهل البدعاإليجاب

 :كال سلماق العودة وهو يت حد  عن العدل
: فحلجما تقوم   ابا، فلله من العيدل أق تقيول: العدل   تقوب ال   "

راء شيارة، ف ي    ايفا ي  آإ ه حيوي أحاديتيض مو يوعا أو  يعلفا ميثال أو 
ل يياه املقليير وتجسييى وا بييا آهيي  مووييودا   ال  يياع، وهييو أ ييه حيييوي توو

 .مفلدة أو أمايفا علملا
إق ر يي يف لجصيي  احلقلقييا وإمهييال الجصيي  ا هيي  مج ييا لييله ميين األما ييا، 
وال ث  من الجاو مبج د أق يت   ه أ     اع ما حيي ره وحيي ر مجيه، أل يه 
ساق حديتثا  علفا، أو أه أ   مسألا، ولو عاملجا   ي  أهيس العلير ذي ا 

 . (3)" املقلاو، ما بقب لجا   اع 
العييدل هييو  ييد ايفييور، وإرا  يياق     يياع مييا بييد  واحن افيياه، ، : ولأكيي

ر  هيا مسيلر  اصيي  اي يت ا للمسيلمني و صييحا هلير، فليله هيي ا مين القليير 
  شييبء، مثلييه مثييس الشيي ص فلييه عليي  أو بدعييا، فيي   ه مييا فلييه كصييدا 
للجصييلحا، فلييله ر يي  رلييك بقليير وال نلبييا، بييس هييو ميين بيياع الجصييلحا، 

علميييياء املسييييالم، وسيييي أيت أكييييوال العلميييياء   هيييي ه  وهيييي ا أميييي  مقيييي ر عجييييد
 .القضايتا، وكدمجا مج ا شلما

                                                           

 . ، وه ا ال الم   الفق ة األه ة مجه مبالغا عقلما(41ص " )من أهالق الداعلا("3)
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، إق القلر إهيا هيو و يع الشيبء   ني  مو يعه، ور ي  العليوع والبيد  
  ال  يييي  واألشيييي اص  صييييحا للمسييييلمني أميييي  م لييييوع شيييي عا، وحيقيييي  

 .مصان، وتدرأ به مفاسد
ايف، و ضييع هيي ه    والعييدل أق  أهيي  ذيي ا ور: "(3)وكييال سييلماق أيتضييا *

 ". فا وتلك   أه  ، حىت يتع دل امللزاق ويتس قلر 
كييال هيي ا   العييدل بييني الجصييوص، ويتق يي  يل ميين تصيي فاته أ ييه يتعميير * 

والعييدل م لييوع، وال بييد مجييه، ول يين . هيي ا العييدل   األشيي اص وال  يي 
ر   العلوع والبيد  ألويس  صي  املسيلمني ال يتليزم معيه ر ي  ا اسين، أل يه 

صييود الجصييلحا، ويتبلبييس املجصييوح، ، مل جتيي  عللييه الجصييوص، وال يتفييوه مق
 .عمس السل 

املوا  يييا بيييني املصابليييياه : خامس   ا": كيييال أمحيييد بييين عبيييدال محن الصييييويتاق
معيي ض للصييواع  -م مييا  ا يي  مجزل ييه - سيياقإرا تبييني أق امل: والسييلبلاه

املوافقيا واا أ، فال صو  لجا أق    ح  ليع او  اداتيه، بيس  جقي  إج أكواليه 
للحيي  و ل زم ييا، و عيي ض عيين أه ا ييه، فاملوا  ييا بييني املصابليياه والسييلبلاه 
" هييو عييني العييدل وامل صييا ، وإللييك بليياق هيي ه املسييألا باألدلييا والشييواهد 

 .ا هي (1)
ال  ييالم   األ مييا اجمل  ييديتن اليي يتن او  ييدوا   ااعييا اهلل ورسييوله : كليي 

او  يييادهر،  ميييا أمييي هر اهلل بااجيييا واييياه ا، وهييير   رليييك يت لبيييوق احلييي  ب

                                                           

 (.47ص ( )3)
 (. 17ص(( )عراقوب ال وال ومؤلفتمج أ أهس السجا وايفماعا   ( 1)
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واحيدا، ف ق هلر فلما أصابوا فله أو يتن، وفلما أه ؤوا فله أوي ا  (3)ورسوله
 .وكد تقدم ال الم عج ر

: ل ين ال يالم   أهييس البيد  والضيالل وايف ييس، الي يتن كيال اهلل   شييأهنر
 .(1){ رق به اهلل أأم هلر ش  اء ش عوا هلر من الديتن ما مل يت}

كيييس إهيييا حييي م رأ الفيييواحي ميييا ا ييي  مج يييا وميييا }: أهنرويتقيييول اهلل   شييي
ب يين وامل، والبغييب بغيي  احليي  وأق تشيي  وا بيياهلل مييا مل يتجييزل بييه سييل ا ا وأق 

ول ييييس أمييييا أوييييس فيييي را ويييياء أول يييير ال  * تقولييييوا علييييى اهلل مييييا ال تعلمييييوق
 .(3){يتس أه وق ساعا وال يتس قدموق 

ء بغييي  علييير، والييي يتن وال يييالم عليييى الييي يتن يت جييي ؤوق عليييى الف يييو  واملف يييا
يتضعوق املجاهأ، ويتقعدوق القواعد، ويتؤصلوق أصوال  ل ا بعلدة عن مج أ 

وال تقوليوا مليا }: املسالم، ويتف قدوق األدلا وال اهني، وال يتن كال اهلل فل ر
لسييج  ر ال يي ع هيي ا حييالل وهيي ا حيي ام ل فييرتوا علييى اهلل ال يي ع أتصيي  

 .(4){وق إق ال يتن يتفرتوق على اهلل ال  ع ال يتفلح
ا يي وا أحبييارهر }: وال ييالم   أتبييا  هييؤالء اليي يتن كييال اهلل   أشييباه ر

 . (5){ورهباهنر أربابا من دوق اهلل 

                                                           

 (. 3/337)الف او  : ا ق ( 3)
 . 13: الشوري( 1)
 .33: االع ا ( 3)
 . 333: الجحس ( 4)
 . 33: ال وبا ( 5)
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واليي يتن ورد   أمثيياهلر كولييه صييلى اهلل عللييه وسييلر ووابييا علييى كييول عييدي 
: فقيييال ليييه رسيييول اهلل صيييلى اهلل علليييه وسيييلر! واهلل ميييا  عبيييدهر: بييين حيييامت

. بليييى: كييال". ف حلو ييه، وحي ميييوق احلييالل ف ح مو يييه؟  ألييله حيلييوق احلييي ام"
 .(3)ف لك عبادعر: "كال

 . ما ص  أق يتف ق بني اجمل  ديتن وه ه األصجا 
 ما ص  أق يتف ق بني من يت ح   احل ، ويتأه  مين أكيوال اجمل  يديتن ميا 
يتوافييي  ميييا وييياء بيييه ال سيييول صيييلى اهلل علليييه وسيييلر ، ويتييي د ميييا هالفيييه، وبيييني 

يت حيييييي وق هيييييي ا ال مللييييييز بييييييني الصييييييواع واا ييييييأ   حيييييي   أولمييييييك اليييييي يتن ال
اجمل  ييديتن، وال يت ورعييوق عيين تقييديته أهييس البييد  وايف ييس، واألهيي  بييأكواهلر 

 .الباالا، ومجاهج ر الفاسدة، وأصوهلر الضالا
ومل أر األخ الصيييويتاق يتفييي ق بيييني هييي ه األ يييوا ، و ييياق صييي  علليييه ال ف يتييي  

 . ل ح يت  القوي مج ا ومن أهل االوا  ، وااله مام ب ب ا  ه ورة البد  وا
أصيب  م بعيا عجيد  ثي  مين  - ع  املبياالة بالبيد : أع  -وه ا أسلوع

!! الييدعاة ايفييدد، بييس جتييد عجييدهر ا اميياة عيين أهييس البييد  بييس املشييادة ذيير
بييييس يتع يييي وق بعييييض رؤوو أهييييس البييييد   ييييدديتن وأ مييييا !! وال جويتييييه بيييي   هر

ه األ ييوا ، ولييله عجييدهر بييس هجييايف   يي  و ييع  للييدفا  عيين هيي !! جتديتييد
روح ال حيييي ي للحيييي ، وال االسيييي عداد لل مللييييز بييييني احليييي  والبااييييس، ولسيييياق 

 .(1){إ ا وود ا آباء ا على أما وإ ا على آيفارهر م  دوق}: حاهلر يتقول
                                                           

" سيجن البل قيب "، (4 3 -41/ 3 1" )تفسي  ابين و يتي "، (174/ 5" )سجن الرتم ي ( 3)
(31 /333.) 
 . 11الزه   ( 1)
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 :ولساق حاهلر يتقول
 ا إال من نزيتا إق نوه  وهس أ

 . (3)نويت  وإق ت شد نزيتا أرشد                              
 :، ش   الصويتاق   إيت اد األدلا، فقال

ومن أهس ال  اع مين إق تأمجيه بقج يار يتيؤده إلليك }: كال تعاج: األول"
ومييج ر ميين إق تأمجييه بييديتجار ال يتييؤده إللييك إال مييا دميي  عللييه كا مييا رليييك 

ر هيييبيييأهنر كيييالوا ليييله عللجيييا   األمليييني سيييبلس وبقوليييوق عليييى اهلل ال ييي ع و 
 .(1){يتعلموق

يت م الل ود من حلض العميوم، ول جيه   الوكي  راتيه يتبيني  فاهلل وس وعال
 .بأق بعض ر يتل زم بأداء األما ا وال خيوهنا

يتيا أيت ييا الي يتن آمجييوا  و يوا كييوامني هلل شي داء بالقسيي  }: وهلي ا كيال تعيياج
وال ص مج ر شجماق كوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أكي ع لل قيو  واتقيوا اهلل 

 .(3){ إق اهلل هب  مبا تعملوق
                                                           

 ر والسيب    رلييك هيو هيي ه الرتبلييا اا ي ة، اليي  يتي ىب علل ييا الشييباع املغي ر ذيير، وتلقلييج( 3)
 :وال  من آيفارها!! ه ا املج أ املجح   على أ ه مج أ احل  والعدل والسل 

 .ال بعلا العملاء ألولمك الدعاة، وإق هالفوا احل  ومج أ السل 
 .ل سمج أ ال ه ا املج أ ال ي يت بوهنر علله هو قتضللس شباع املسالم وتغ يت هر بأ

  مين القبيوريتني د واليبغض فليه، فلواليوق أهيس البيماتا وا   اليوالء والي اء واحلي    اهلل إ للع و 
والصييوفلني واحلييزبلني، ويتجييافحوق عيين كيياداعر، مجييا العييدل ور يي  احلسييجاه، ويت عجييوق   

 !فلا هلل العج ... السلفلني واملج أ السلفب، ويت موهنر بايفمود وال شدد وال ج ع
 . 75آل عم اق ( 1)
 . 4: املا دة ( 3)
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 :كل 
ومييج ر البحيي   -ال ميين الصييحابا -  حييدود علمييب -مل يتقييس أحييد: أوال

إق هيي ه ا يتييا تييدل علييى املوا  ييا بييني : وال ميين املفسيي يتن -احليي  ابيين عبيياو
املصابلاه والسلبلاه، وال ما   معىن هي ه العبيارة، وال يتجبغيب ااي وج عين 

 .فقه السل  وف م ر
 :من ا يتا إها هو ال ح يت  ال ي ف مه علماء ال فس : يانثا

أهي  اهلل تعياج أق   أهيس : الثا لا: "إما عموما،  الق ا  رمحه اهلل، كال
ال  ييييياع اايييييا ن واألميييييني، واملؤمجيييييوق ال ميليييييزوق رليييييك، فلجبغيييييب او جييييياع 
 ييييلع ر، وهييييص أهييييس ال  يييياع باليييي   ، وإق  يييياق املؤمجييييوق  يييي لك، ألق 

 . (3)" غال ، واهلل أعلر االا ا فل ر أ ث ، ف  ج ال الم على ال
 .(1)وإما هصوصا،  ما يتف ر من  الم ابن  ث 

 .ويتبدو يل أق تفس  الق ا  هو األوج بالصواع
  ال  اع والسجا  صوص  ث ة ت ل  رم الل ود والجصار ، ولله : يفالثا

وال تلبسيوا احلي  }:فل ا ه ه املوا  ياه، مثيس كيول اهلل تعياج   بي  إسي ا لس
 .(3){وت  موا احل  وا  ر تعلموقبالبااس 

أتيييييام وق الجييييياو بيييييال  وتجسيييييوق أ فسييييي ر وا ييييي ر ت ليييييوق ال  ييييياع أفيييييال }
 .(3){تعقلوق

                                                           

 (. 4/333)تفس  الق ا  ( 3)
، و الميييه حي ميييس (337/ 3" )تفسييي  ابييين و يتيي : "، وا قيي (374/ 3! )تفسيي  ابييين  ثييي ( 1)

 . رادة العمومإ
 . 41: البق ة ( 3)
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وإر كييال موسييى لقومييه يتييا كييوم إ  يير الميي ر أ فسيي ر با ييار ر العجييس }
ف وبيييوا إج بيييار  ر فييياك لوا أ فسييي ر رل ييير هييي  ل ييير عجيييد بيييار  ر ف ييياع 

 .(1){علل ر إ ه هو ال واع ال حلر 
مي وا أبارهر ورهباهنر أربابا من دوق اهلل واملسيل  ابين مي ب وميا حا  وا أ}

 .(3){إال للعبدوا إهلا واحدا ال إله إال هو سبحا ه عما يتش  وق
 !فأيتن املوا  اه بني املصابلاه والسلبلاه ؟

إق تق يتيي  هيي ا املبييدأ ا ييد  واألهيي  بييه سييلف   البيياع للل ييود والجصييار  
ما لني عليى مصي اعله، لل عين   اهلل ورسيوله و  ابيه وسيجا والشلوعلني والعل

 بلييه و  علميياء املسييلمني    ييس مييا  بوه ودو ييوه فلمييا يت عليي  بجقييد الفيي ق، 
عليى ب يالق وال عديتس، و  ه ا داللا وا حا وب هاق  ي   و  أبواع ايف ح

 .ه ا املج أ الغ يت 
الل يود والجصيار ،  لعجيا اهلل عليى: "كال رسيول اهلل صيلى اهلل علليه وسيلر 

 .(4)، حي ر ما صجعوا "ا  وا كبور أ بلا  ر مساود
حييديفجا سييفلاق عيين عميي و عيين : حييديفجا علييب بيين عبييداهلل: وكييال الب يياري

ىلعييي  عمييي  بييين اا ييياع ر يييب اهلل عجيييه : اييياوو عييين ابييين عبييياو، كيييال
لعين : "كاتس اهلل فال ا، أمل يتعلر أق الج  صلى اهلل علله وسلر ، كال: يتقول
 ؟" الل ود، ح م  علل ر الشحوم، فجملوها، فباعوها اهلل

                                                                                                                                                    

 .  44البق ة ( 3)
 . 54: البق ة ( 1)
 . 33: ال وبا( 3)
 (. 3454األ بلاء، حديتض -31: )صحل  الب اري ( 4)



 

 

 

 

 

 

 

 -55- 

" تابعيه ويياب  وأبيو ه يتيي ة عين الجيي  صيلى اهلل عللييه وسييلر : "كيال الب يياري
(3). 

أمل ! كاتييييس اهلل ىليييي ة: أق ىليييي ة بييييا  مخيييي ا، فقييييال بليييي  عميييي : "و  مسييييلر
 .احلديتض... " يتعلر

 . (1)وحديتض واب  وأأ ه يت ة روامها مسلر 
ل اهلل صلى اهلل علله وسلر و الم عم  ر ب و   الم رسفأيتن املوا  اه  

 !اهلل عجه ؟
أال يت ضمن مبدأ املوا  اه اعجا   ه ه املواكي  مين رسيول اهلل صيلى اهلل 

 !علله وسلر وصاحبه ال ي مل الد لا عدال؟
إق هيييييؤالء يتيييييدر وق   يييييا أ القيييييول ذييييي ا املبيييييدأ أو املليييييزاق : إ ييييي  ال أكيييييول

يتيييدر وا مييين ا ق أبعييياده وأه ييياره الييي   وهييي   ال يييا ي، ول جييي  أرويييو أق
 ييا وأق يتعييودوا إج الصييواع واحليي  والعييدل اليي ي تضييمجه املسييالم، وأق عج

يتييدر وا أق القليير أق تقييول   الشيي ص أو ال  يياع أو ايفماعيياه مييا لييله 
فل ييييا، فيييي ق ر يييي ه مييييا فل ييييا و  ب ييييه و شيييي ته للجصيييي  لسسييييالم واملسييييلمني، 

والقليييام بواوييي  مييين واوبييياه ايف ييياد  فييي ل ر هيييو عيييني العيييدل وامل صيييا 
 .وال ود عن حلاض املسالم

إق ا يتا تدل على ع ه ما يتدعله هؤالء، ف ق ا يتا ر  ه أ اسا  :رابعا
مييين أهيييس ال  ييياع يت سيييموق باألما يييا، وأ اسيييا يت سيييموق باالا يييا، وليييو  ييياق 

                                                           

 -11" )صيييييييحل  مسيييييييلر "، و(3431األ بلييييييياء، حيييييييديتض  -35" )صيييييييحل  الب ييييييياري  (3)
 (.3541املساكاة، حديتض 

 (. 3543- 3543حديتض / باع ا ب بلع اام  وااجزيت  واألصجام( )1)
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القصيييييد مج يييييا تق يتييييي  مبيييييدأ املوا  يييييا بيييييني املصابلييييياه والسيييييلبلاه، لييييي   ه 
من وصفوا باالا ا، وسلبلاه مين وصيفوا باألما يا، إر هير  فيار، إصابلاه 

 .(3)وهلر سلبلاه فقلعا اب  عجد اهلل ما هلر من إصابلاه
وأيتييييين ! فيييييأيتن املوا  ييييياه بيييييني إصابلييييياه هيييييؤالء الييييي يتن وصيييييفوا باالا يييييا ؟

 !سلبلاه من وص  مج ر باألما ا؟
أ يييه يتشييي   لجيييا أق : فلليييزم عليييى اميييلل ر هييي ا اليييجص القييي آب مبيييدأ املوا  يييا

  حييد  و   يي  عيين إصابليياه ال فييار و سيي   عيين سييلبلاعر ؟ أل ييه مل 
هييو  -رهيي  إللييه أحييد لييو -يتيي    سييلبلاه هيي ا الصييج  ميين الل ييود، وهيي ا

 .وامل اللعني الضالل 
إق املوا  ييا للسيي  بواوبييا، وال ال مييا، ألق اهلل يت يتييد أق حييي ر املييؤمجني ميين 

ود عقيلر، ت حقي  بيه مصيان عقلميا، مقصي وهلا ا هؤالء الل ود، وهيو ش 
وتدفع به مفاسد عقلما، وهو األم  ال ي ارتمه العقول السللما والش ا ع 

مبيييييدأ : املسيييييالملا العقلميييييا، وهييييي ا املبيييييدأ ال حيقييييي  هييييي ه املقاصيييييد، أعييييي 
 .املوا  اه
ه ا املبدأ يتق ضب أق امل  لر أو ال ات  إرا ر   أحدا من أهس : هامسا
، أو ا  قد   ابا من   ب ر، أو ر ي هر عليى -الجصار الل ود أو  -ال  اع
أ ه ال صو  أق يت وق كوله أو عمليه    يال مين هي ه اجمليااله إال : العموم

مق و يا بيي    حسييجاعر، وكييد صيي  أق  بييدأ بيي    حماسييج ر كبييس مسيياو  ر، 
ألق ا يتييا  زليي    أهييس ال  يياع، والسييب  يتييدهس   عمييوم الييجص دهييوال 
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ق ر عجد أهيس العلير باألصيول وال فسي  واحليديتض، و ي لك أوللا،  ما هو م
صيييي  أق ال  يييي    عليييي  أحييييد ميييين الييييويفجلني أو امللحييييديتن أو فسيييياده، إال 

 :مق و ا مبحاسجه، أل  ر اس دلل ر على وووع املوا  ا بعد ا يتا السابقا
يتييا أيت ييا اليي يتن آمجييوا  و ييوا كييوامني هلل شيي داء بالقسيي  }: بقييول اهلل تعيياج

لل قيو  واتقيوا اهلل  ع ر شجماق كوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أكي  وال ص مج
 .(3){إق اهلل هب  مبا تعملوق
الشيي    يتييا أيت ييا اليي يتن آمجييوا ال الييوا شييعا   اهلل وال}: ومثل ييا كولييه تعيياج

اهلدي وال القال يد وال آميني البلي  احلي ام يتب غيوق فضيال مين رذير  احل ام وال
دوا وال صييي مج ر شيييجماق كيييوم أق صيييدو ر عييين ور يييوا ا وإرا حللييي ر فاصييي ا

املسييجد احليي ام أق تع ييدوا وتعيياو وا علييى اليي  وال قييو  وال تعيياو وا علييى امل، 
 . (1){العقاع  دوالعدواق واتقوا اهلل إق اهلل شديت
 .ف ق ه ه ا يتا   املش  ني

 ي    فمبدؤ ر ه ا مبدأ املوا  ا بني السلبلاه واملصابلاه حي ر عللجا أال 
أبييا و ييس وأبييا هليي  والز ادكييا والعلمييا لني املعاصيي يتن و   ييس  ميياق وم يياق 

 !بسوء، إال مق و ا ب    حسجاعر
ميا أنيىن عجيه  * تبي  يتيدا أأ هلي  وتي }: فل وق كيول اهلل تبياريف وتعياج

   * وام اتييه محالييا احل يي  * سلصييلى  ييارا راه هليي  * مييا لييه ومييا  سيي 
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أبييو هليي  و وو ييه، أل ييه مل يتقيير كييد اليير فلييه  (3){ولييدها حبييس ميين مسييد
 .على مبدأ املوا  اه

وكس مثس رلك   ف عوق وهاماق وسا   ال ف ة وامللحديتن، ال يتن ر  هر 
القيي آق، ور يي هر املسييلموق   تييوارخي ر، و  يي   قييدهر وويي ح ر، و  يي  

 .إخل... تفس هر وش وح ر للسجا
وإيتا ر ال وبا ف  ا مق ضى مج ج ر ومبد  ر،  سأل اهلل العافلا، ور كجا 
 .من الزلس والقول على اهلل بال علر وال هد  وال   اع مج 

يتسيألو ك عين اامي  }: وكيال تعياج: "كال أمحد الصيويتاق وفقجيا اهلل وإيتياه
، فييياهلل سيييبحا ه وتعييياج  (1){ وامللسييي  كيييس فل ميييا إ،  بييي  ومجيييافع للجييياو 

 .(3)"سدأيفب  الجفع   اام  وامللس ، ول جه ح م ما لغلبا املفا
 :ايفواع
: ف س ت      وء ه ا املبيدأ الي ي تقي ره وتس شي د ليه ذي ه ا يتيا: أوال

أ ييييه ال صييييو  ر يييي  ااميييي  وامللسيييي  ومفاسييييدمها إال مق و ييييا بيييي    حماسييييج ما 
 !ومجافع ما؟

 .ومعلوم أق ه ه ا يتا أول آيتا  زل    اام 
ق بيييوا الصيييالة يتيييا أيت يييا الييي يتن آمجيييوا ال ت}: ،  زلييي    اامييي  آيتيييا الجسييياء

 .(4){وا  ر س ار  حىت تعلموا ما تقولوق 
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يتا أيت ا الي يتن }: ،  زل    اام  وامللس  ون مها آيت ا املا دة، كال تعاج
آمجييييوا إهييييا ااميييي  وامللسيييي  واأل صيييياع واأل الم روييييه ميييين عمييييس الشييييل اق 

إهييييا يت يتيييييد الشييييل اق أق يتوكيييييع بلييييج ر العيييييداوة . لعل يييير تفلحيييييوق هفيييياو جبو 
اء   ااميي  وامللسيي  ويتصييد ر عيين ر ي  اهلل وعيين الصييالة ف ييس أ يي ر والبغضي
 . (3){مج  وق 

ف ليي  أالييي  اهلل علل ميييا اليي وه وك هنميييا باأل صييياع واأل الم، وأ يييا  
يتا أيت ا ال يتن آمجيوا إهيا اامي  وامللسي  واأل صياع واأل الم }: إج رلك كوله

د الشيل اق أق إهيا يت يتي. روه من عميس الشيل اق فياو جبوه لعل ير تفلحيوق
بلج ر العداوة والبغضاء   اام  وامللس  ويتصد ر عن ر   اهلل وعين  كعيتو 

 !؟(1){الصالة ف س أ  ر مج  وق 
 ليي  اك صيي  هجييا علييى وصييف ما بأهبييض الصييفاه، ومل يتيي    شييلما ميين 

 !مجافع ما؟
 يس : "، ال يت   مها رسول اهلل صيلى اهلل علليه وسيلر بعيد رليك إال بقوليه

 . (3)"مس   ح ام 
ويتج ى عن اام ، وحي ر مج ا   أحاديتض  ثي ة ،  ميا     ي  األشي با 

 .، ومل يت    شلما من مجافع ا"السجن "      
 . ، واش   ه عجد عموم املسلمني(4)( أم اابا ض)، ىلاها عثماق بي 
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سيييب  : "سيييأل  ابييين عبييياو عييين البيييارق؟ فقيييال: وعييين أأ ايفويت يتيييا، كيييال
: " كيييال". لر البيييارق، فميييا أسييي  ، ف يييو حييي ام حمميييد صيييلى اهلل علليييه وسييي
لييييله بعييييد احلييييالل ال ليييي  إال احليييي ام : "كييييال". الشيييي اع احلييييالل ال ليييي  

 .(3)"اابلض 
ف س توااأه األما على الر اام  ودفن حماسج ا، فال يت   وق مج يا إال 

 !ايفا   السل  أو املقلر، وال يت   وق حماسج ا ومجافع ا؟
 !أيتن املوا  اه إرق ؟

ال الير وال حلي ، بيس هيو الجصي  للميا املسيالملا، واي يت ها، : يفواعا
 .واالب عاد ذا عن الش ور واملفاسد

و يي لك يت عيياملوق مييع املب ييدعني وبييدع ر، ف هنييا أه يي  ميين ااميي  وأشييد، 
ألهنا تلبه لباو الديتن، فل  ا  اق ا يت  رسيول اهلل صيلى اهلل علليه وسيلر 

 سيييياهلني بالبييييد  يتييييدر وق هيييي ا، واهلل وعلميييياء األمييييا مج ييييا أشييييد، فلليييي  امل
هنييى رسييول اهلل صييلى اهلل عللييه وسييلر عيين الييدواء : "و  أأ داود. املسيي عاق
 .(1)"اابلض 

 .وفس  اا اأ رلك باام  وحلوم احللواق ن  مأ ولا اللحر
هنييى رسييول اهلل صييلى اهلل عللييه وسييلر عيين : "وعيين أأ مسييعود األ صيياري
 .(3)واق ال اهن مثن ال ل  وم   البغب وحل
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 ".م   البغب، ومثن ال ل ، و س  احلجام : ش  ال س : "وفله
مثيين ال لي  هبلييض، وم يي  البغيب هبلييض، و سي  احلجييام هبلييض : "وفليه
." 

 !فأيتن املوا  ا    س  احلجام؟
 !!وكد يت وق م   البغب ومثن ال ل  عسال ومث ا وفضا ورهبا 

 .لبس أال  الجنت واابض على بعض أ وا  احلال
هنى رسيول اهلل صيلى اهلل علليه وسيلر عين : ر ب اهلل عجه، كال فعن واب 

مين أ يس مين : "أ س البصس وال ي ا ، فغلب جيا احلاويا، فأ لجيا مج يا، فقيال
هيي ه الشييج ة املج جييا، فييال يتقيي بن مسييجد ا، فيي ق املال  ييا ت ييأر  ممييا يت ييأر  

 .  (3) همجه امل
، إ  ير أيت يا الجياو تيأ لوق : "... و  ه با أم  امليؤمجني عمي  الشي  ة

شج تني، ال أرامها إال هبلث يني، هي ا البصيس والثيوم، ولقيد رأيتي  رسيول اهلل 
بيييه،  صيييلى اهلل علليييه وسيييلر إرا وويييد رحي ميييا مييين ال ويييس   املسيييجد، أمييي 

 .(1)" فاه ج إج البقلع، فمن أ ل ما، فللم  ما اب ا
 جييييا : كييييال ميييين حييييديتض اليييي اء ر ييييب اهلل عجييييه، (3)سييييجن الرتميييي ي "و  

أصييحاع خنييس، ف يياق ال وييس يتييأيت ميين خنلييه علييى كييدر كل ييه و ث تييه، و يياق 
ال وس يتأيت بالقجو والقجويتن، فلعلقه   املسجد، و اق أهس الصفا لله هلير 

                                                           

 . هصحلحأه وه مسلر   ( 3)
 . (537  اع املساود ، حديتض  -5)صحل  مسلر ( 1)
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را ويييا ، أتيييى القجيييو فضييي به بعصييياه، فلسيييق  مييين إاعيييام، ف ييياق أحيييدهر 
 ويس بيالقجو البس  وال م ، فلأ س، و اق  او ممن ال يت ن    اا  يتيأيت لل

يتييا }: فلييه الشييلص وااشيي  وبييالقجو كييد ا  سيي ، فلعلقييه، فييأ زل اهلل تعيياج
مجوا أ فقوا من الباه ما  سب ر ومميا أه وجيا ل ير مين األرض آيت ا ال يتن أ

وال تلمموا اابلض مجيه تجفقيوق ولسي ر بآه يتيه إال أق تغمضيوا فليه واعلميوا 
 .(3){أق اهلل ن  محلد
 ".حسن ن يت  صحل  ه ا حديتض : "كال الرتم ي

 أ حيييفييأيتن املوا  يياه اليي  يت يتييدها بعييض الجيياو حييىت   األشييلاء ا  مييا، و 
   أق ر  ها مين بياع املوا  يا بيني السيلبلاه يتب    مجافع اام  وامللس ، و 

 !واملصابلاه ؟
الل يير فق جييا  لعييا   الييديتن، واوعلجييا سييا  يتن علييى هنييأ الفييامهني للعييدل 

 .عر امل فضسح  الف ر، إ ك أ   املج
 ياق الجياو : كال ح يتفا بن اللماق ر يب اهلل عجيه: "وكال أمحد الصويتاق

يتسييألوق رسييول اهلل عيين اايي ، و جيي  أسييأله عيين الشيي ، خمافييا أق يتييدر  ، 
إ ا  جا   واهللا وش ، فجاء ا اهلل ذي ا ااي ، ف يس ! يتا رسول اهلل: فقل 

د رلييك الشيي  ميين وهييس بعيي: كليي ".  عيير : "بعييد هيي ا اايي  ميين شيي ؟ كييال
كيوم يت يدوق بغي  : "الكيوما دهجيه؟ : كل ".  عر، وفله دهن : "ه ؟ كال

فيالج  صيلى اهلل علليه وسيلر  (1)احليديتض ... " ب، تع   ميج ر وتج ي يتهد
                                                           

 . 134: البق ة ( 3)
ميارة،   ياع امل)، ومسيلر (35/ 33، الف   7144ر ك  اع الفنت، ر )أه وه الب اري ( 1)

 (.3447، ركر 3475/ 3باع وووع مال ما  اعا املسلمني، 
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ا ليييبعض القيييوم عليييى الييي نر مييين وويييود اليييدهن بليييج ر، فيييالع ة يتيييأيفبييي  اا  
 .اهي" ب ث ة ا اسن 

 :أكول
، أعقبييه بشيي ح العلميياء لييه، ، أكييوم مبجاكشييا أسييوق بقلييا احلييديتض، : الو أ

 .اس ج اج الباحض
 عير؟ دعياة : "مين شي ؟ كيال ف يس بعيد رليك ااي : كلي : بقية الح ديث

! يتيا رسيول اهلل: كلي ". على أبواع و جر، مين أوياذر إلل يا، كي فوه فل يا 
فميييا : كلييي ". هييير مييين وليييدتجا، ويت  لميييوق بألسيييج جا : "كيييال. صيييف ر لجيييا
ف ق : كل ". مام ر وإتلزم  اعا املسلمني : "   رلك؟ كالتأم ب إق أدر 

فييياع زل تليييك الفييي ق  ل يييا، وليييو أق : " مل يت ييين هلييير  اعيييا وال إميييام؟ كيييال
 . (3)" تعض بأصس شج ة، حىت يتدر ك املوه وأ   على رلك 

 :كال احلافل ابن حج  :شر  الحديث
ميين ال فيي ، يتشيي  إج مييا  يياق كبييس املسييالم ":   واهللييا وشيي : "كولييه))

 .تلاق الفواحيإوك س بعض ر بعضا، وهن  بعض ر بعضا، و 
مييييياق واألميييين وصييييالح احلييييال امل: ، يتعيييي "فجاء ييييا اهلل ذيييي ا اايييي : "كولييييه

 .واو جاع الفواحي
ما يتقيع  ، فامل اد بالش ... " عر: ف س بعد ه ا اا  من ش ؟ كال: "كوله

رلييك ميين عقوبيياه ميين الفيينت بعييد ك ييس عثميياق وهليير ويي ا ومييا يترتتيي  علييى 
 .ا ه ة

                                                           

 .م ف  علله( 3)
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فسيياد : الييدنس، وكلييس: وهييو احلقييد، وكلييس... ":  عيير، وفلييه دهيين: "كولييه
يتش  إج أق اا  الي ي صيبء بعيد الشي  ... القل ، ومعىن الثاليفا م قارع
 ... در" ال يت وق ه ا هالصا، بس فله 

الفييينت الييي  وكعييي  بعيييد عثمييياق، واملييي اد : املييي اد بالشييي  األول: كييال علييياض
مييا وكييع   هالفييا عميي  بيين عبييدالعزيتز، وامليي اد باليي يتن :   اليي ي بعييدهبيياا

األميييي اء بعيييييده، ف يييياق فييييل ر مييييين يت مسييييك بالسيييييجا : تعيييي   مييييج ر وتج ييييي 
 ".والعدل، وفل ر من يتدعو إج البدعا ويتعمس بايفور

وال ي يتق ي  يل أق املي اد بالشي  األول ميا أشيار إلليه : كل : "كال احلافل
ومعاويتيييا،  (3)ا  ميييا وكيييع مييين االو ميييا  ميييع عليييب مييين الفييينت األوج، وبيييا

وبالدهن ما  اق    مج ما من بعض األم اء،  زيتاد بالع اق، وهيال  مين 
ن ااييوارج، وبالييدعاة علييى أبييواع و ييجر ميين كييام   اليي  مييهييال  عللييه 

ليييييزم  اعيييييا إ": "ليييييهاملليييييك مييييين اايييييوارج ونييييي هر، وإج رليييييك املشيييييارة بقو 
: وليييو ويييار، ويتو ييي  رليييك روايتيييا أىب األسيييود :، يتعييي "املسيييلمني وإميييام ر 

  إميارة احلجياج  ا  ، و اق مثس رلك  ثي  "ولو   ع ا  يف، وأه  مالك "
 "(1). 

 :املجاكشا
 ...ر     احلديتض مخسا ع ود: أوال
 .الع د ايفاهلب وما فله من ش  -3

                                                           

رليك العيام  أق االو ما  مت بني احلسن ومعاويتا ر ب اهلل عج ميا، فسيمب   ا، والصواع( 3)
 .ال ي مت فله االو ما  عام ايفماعا

 (. 33/33)الف   ( 1)
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الع ييد اليي ي  يياق يتعلشييه رسييول اهلل صييلى اهلل عللييه وسييلر وصييحاب ه  -1
 .أال  علله اا  فق  د د إج كلام الف جا على عثماق، وكال  ام، ومي

ع د الفنت ال  وكع  بعد ك س عثماق، وهو ال ي أال  علليه الشي   -3
 .فحس 

أال  علله اا ، وفله دهن، وهو ع د عم  بن عبيدالعزيتز؟  ميا    -4
، أو ع د االو ما  بيني احلسين ومعاويتيا، واليدهن "ش ح القا ب علاض "

 ييوق ع ييد األميي اء بعييد عميي  بيين عبييد العزيتييز، وإمييا أق يت ييوق امليي اد إمييا أق يت
بيييه ميييا أشيييار الليييه احليييافل، مثيييس واليتيييا  يتييياد وابجيييه، وواليتيييا احلجييياج وأمثاليييه، 

 .ومي ن أق يت وق معىن احلديتض أوسع مما صوره احلافل والقا ب علاض
يتييي   األخ أمحيييد الصيييويتاق أق هييي ا احليييديتض مييين األدليييا الييي  اييي ر : ثاني   ا

ا  ا بني اا  والش    حي  األفي اد وايفماعياه وال  ي ، فعليى مج جيه  املو 
 اق ص  علله أق يتس   ج املوا  اه   ه ه الع ود  ل يا، ل جيه مل يتفعيس 

 !رلك، بس اس   ج املوا  ا من ع د واحد فحس ؟ فلمارا ؟
إمييييا أل ييييه حيييياول رلييييك فاس عصييييى عللييييه : وايفييييواع أ ييييه مل يتفعييييس رلييييك

لييا فلييه علييى هيي ا املييج أ، وإمييا أل ييه مل يتف يير احلييديتض احلييديتض، أل ييه ال دال
ح  الف ر، ومل يت ن واسيع الجقي  إج معجياه، وعليى  يال احليالني، فاحليديتض 

 .له حجا علله ال
وبليياق رلييك أ ييه يتوويي  علييى م هبييه ال عامييس بامل صييا  والعييدل، : ثالث  ا

أيتييين : وإوييي اء املوا  ييياه   حييي  امليييؤمن وال ييياف ، والسييي  واملب يييد ، فأسيييأله
 !املوا  اه   الع ود األربعا ال  مل جت  فل ا موا  اه ؟
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وه ا يت   ب مبا يتجعاه ابن القلر ون ه على امل عصيبني مين أهيس املي اه ، 
حلييييض حي جييييوق    ثيييي  ميييين األحاديتييييض بييييأوزاء مج ييييا، وهييييب اليييي  توافيييي  

 جوق مبا يتغفلو ه، ألهنا حجأ عليل ر، تضياد ميا يت عصيبوق حيم هب ر، وال 
 :ن ا راء، على أق ايفزء ال ي اس دلل  به ال داللا فله على م هبكله م
اك صيي    احلييديتض علييى ر يي   -وهييو الع ييد ايفيياهلب -فالع ييد األول -3

اليي  بالوالييديتن، وصييلا : ايفاهللييا والشيي ، مييع أ ييه  يياق يتووييد فلييه هيي ، مثييس
 ييي ام الضيييل ، واليييدفا  عييين الييي مار، وحسييين ايفيييوار، والقليييام إاألرحيييام، و 

ض شعا   الديتن ال  وريفوها عن إب اهلر علله الصالة والسيالم،  ياحلأ، ببع
 .وصلام عاشوراء، ون  رلك من أ وا  اا 

وركييا بيين  وفييس، و يتييد بيين عميي و بيين  فلييس، وأأ : و يياق فييل ر حجفيياء، مثييس
 .رر، وعم و بن عبسا، وبعض بقايتا ب  إس ا لس   الصوامع

مين أدليا املوا  ياه، مليا أنفيس رليك فلو  ا   املوا  اه واوبيا، واحليديتض 
 !رسول اهلد  والعدل صلواه اهلل وسالمه علله

 يياق فلييه ااييي    -وهييو ع ييده علليييه الصييالة والسييالم -والع ييد الثيياب -1
العقييييلر اليييي ي مل تعيييي   امل سييييا لا مثلييييه، ميييين الييييوحب املجييييزل   ابييييا وسييييجا، 

مييه وأيتييام مييياق   أيتاوووييوده وووييود أصييحابه، ومييا   رلييك ميين األميين وامل
 .ال اشديتنهلفا ه 
مل خيييس ميين الشيي ، ف يياق هجييايف املجييافقوق، و يياق  -مييع  ييس هيي ا -ول جييه

الل ييييود   هليييي  وتلميييياء، و  ايفزيتيييي ة  صييييار   يييي اق و ييييوو هجيييي ، وملييييا 
ام ييده الف وحيياه هييارج ايفزيتيي ة الع بلييا،  يياق هجييايف أهييس رمييا ميين الل ييود 
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 ييوو   فييارو أو يتيي   والجصييار    الشييام ومصيي  والعيي اق، وهجييايف بقايتييا
علل ر ايفزيتا، فلو  اق املقصيود مين احليديتض املوا  ياه بيني ااي  والشي    

 .ه ه الع ود، ملا أنفل ا رسول اهلل صلى اهلل علله وسلر 
والع د الثاليض اك صي  فليه احليديتض عليى ر ي  الشي  فقي ، ف يس  ياق  -3

وال ثي ، بيس  ياق  يال ،  يال، بيس  ياق فليه ااي  ال ثي  ! هاللا من ااي ؟
مييين هييي  القييي وق، ول ييين احليييديتض مل يتييي    هييي ا ااييي  العقيييلر ، أل يييه شييي  
 سيي  بالجسييبا ملييا كبلييه، أل ييه حصييل  فلييه فيينت عصييف   لييار املسييلمني مييع 

 .إمياهنر و وهنر من ه  الق وق
وال أسرتسييس، فقييد و يي  األميي  ليي ي علجييني، وال خيفييى عللييه معيياب بيياكب 

 .احلديتض   باكب الع ود
ل يي  سأ ييل  بعييض األحاديتييض اليي  تييدل علييى مييا سييب ، أ ييه ال عالكييا 
لل سييول صييلى اهلل عللييه وسييلر والقيي آق والسييجا وعلميياء األمييا ذيي ا املييج أ، 

 :فمج ا
كييال رسييول اهلل : حييديتض عميي اق بيين حصييني ر ييب اهلل عج مييا، كييال -3

هنر هي  أمي  كي ب، ، الي يتن يتليوهنر، ، الي يتن يتليو : "صلى اهلل علله وسيلر 
، ، إق بعيييد ر (فيييال أدري أر ييي  بعييد ك  يييه كييي  ني أو يفاليفيييا ؟: كييال عمييي اق)

كوما يتشي دوق وال يتس شي دوق، وخيو يوق وال يتؤ جيوق، ويتجي روق وال يتوفيوق، 
 . (3)" ويتق   فل ر السمن 

                                                           

  يياع فضييا س الصييحابا، بيياع فضييا س أصييحاع الجيي  صييلى اهلل عللييه )صييحل  الب يياري ( 3)
 (.3351وسلر ركر 
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أق الجيي  صييلى اهلل عللييه : حييديتض عبييداهلل بيين مسييعود ر ييب اهلل عجييه -1
يتن يتليوهنر، ، الي يتن يتليوهنر، ، صيبء هي  الجياو كي ب، ، الي : "وسلر كيال

 .(3)" كوم تسب  ش ادة أحدهر ميلجه، وميلجه ش ادته 
ففييب هيي يتن احلييديتثني اك صيي  الجيي  صييلى اهلل عللييه وسييلر علييى ر يي  اايي  
فقيي ،   القيي وق الثاليفييا، ومل يتيي    مييا فل ييا ميين شيي ، ، اك صيي  علييى ر يي  

 ر مين هي ، ميع أق فيل ر الش  فلما بعد رلك من الق وق، ومل يتي    ميا فيل
ه ا  ث ا، ولو مل يت ن فل ر إال ال ا فا املجصورة، ل فيى رليك دالليا عليى 

 .ووود اا 
سيي فرتق أميي  إج يفييال  وسييبعني ف كييا،  ل ييا   الجييار إال : "حييديتض -3

 ".واحدة
فلييير يتييي    هييي ا،   االيفج يييني وسيييبعني ف كيييا الييي    الجيييار، ميييع أق فيييل ر 

 .ه ا
 . (1)"  س عمارا الفما البانلاتق: "حديتض -4

 .ال بالبغب، مع أق فل ر ه ا  ث اإفلر يت   هر 
 ا ي  واوبيا، مليا  ف  ه األحاديتض ال  تقدم  لله فل ا موا  ياه، وليو

 .أنفل ا رسول اهلل صلى اهلل علله وسلر
 .واألدلا من ه ا الجو   ث ة،    فب مبا أورد ا مج ا

                                                           

 .(3353  اع فضا س الصحابا، ركر )صحل  الب اري ( 3)
 . أه وه الب اري( 1)
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أق :   بييين اا ييياع ر يييب اهلل عجيييهعييين عمييي: "كيييال األخ أمحيييد الصيييويتاق
علييى ع ييد الجيي  صييلى اهلل عللييه وسييلر  يياق اىلييه عبييداهلل، و يياق  اقروييال  يي

يتلقييي  محيييارا، و ييياق يتضيييحك رسيييول اهلل صيييلى اهلل علليييه وسيييلر، و ييياق كيييد 
: ولييده   الشيي اع، فييأتى بييه يتومييا، فييأم  بييه، فجلييد، فقييال روييس ميين القييوم

ال تلعجييوه، فييواهلل مييا علميي  إ ييه " :فقييال! مييا يتييؤتى بييه الل يير العجييه، مييا أ ثيي 
 .(3)" حي  اهلل ورسوله 

ف  ا الصحاأ ايفللس ر ب اهلل تعاج عجيه  لي  كدميه، وت ي ر مجيه شي ع 
ااميي ، وهيي ا ال يتعيي  أ ييه فاسييد بال للييا، بييس إق فلييه ميين الصييفاه احلملييدة 
األهيي   مييا توويي  حمب ييه ومواالتييه، فلعيي   للمحسيين إحسييا ه، وللمسييبء 

 صييا ، وال صييو  مييال أق يتغليي  وا يي  الجقيي  مييا للعييدل واملا إسيياءته، إ
إج املعصيييييلا دوق الجقييييي  إج بقليييييا احلسيييييجاه والفضيييييا س، وهييييي ا هيييييو احليييييد 

 .(1)"الفاصس بني أهس السجا وااوارج
 :أكول
، ومجزلييييا الصييييحبا ال يتعيييييدهلا شييييبء مييييين .ق هيييي ا ال وييييس صيييييحاأإ: أوال

 !الفاسقني ؟أعمال هلار الصاحلني اجملاهديتن بعدهر، ف ل  ب
وا أصييييحاأ، فليييييو أق بال تسيييي: "كييييال رسييييول اهلل صييييلى اهلل علليييييه وسييييلر 

 . (3)" أحد ر أ ف  مثس أحد رهبا؟ ما بل  مد أحدهر وال  صلفه 
                                                           

 (. 3741احلدود ، -43)صحل  الب اري ( 3)
 (. 31-19ص)مج أ أهس السجا ( 1)
فضييييا س  -4 4)، ومسيييلر (3373فضيييا س الصيييحابا، حيييديتض  -31)أه ويييه الب ييياري ( 3)

 (. 1543 -1545الصحابا، 
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فميييين يتلحيييي  أصييييحاع حممييييد صييييلى اهلل عللييييه وسييييلر   هيييي ه الفضييييللا 
 !ف ل  يتقاو علل ر ااماروق؟! العقلما من هلار الجاو ؟

مييا : فلميا ا صيي  ؟ كيال رويس: ه يتي ة ر ييب اهلل عجيه  حيديتض أأ : يفا ليا
ال تقوليوا ه ي ا، ال : "اهلل صلى اهلل علله وسيلر  لله أهزاه اهلل؟ فقال رسو 
ال ت و يوا عيوق الشيل اق عليى أهيل ر : "، و  لفيل"تعلجوا علله الشيل اق 

 "(3). 
لييله   هيي ا وال رايف موا  ييا، بييس فلييه الج ييب عيين لعيين املعييني؟ فيي ق  : يفالثييا
 يياق  يياف ا، بييس يت ييوق اللعيين  ا ميين العلميياء ال صلييزوق لعيين املعييني، ولييو ثيي  

لعين اهلل السيارق يتسي ق : "باألوصا ؟  ما   كوليه صيلى اهلل علليه وسيلر 
 .  (1)" البلضا ف ق ع يتده، ويتس ق احلبس ف ق ع يتده 

يتو يي  رلييك أق اللعيين اليي ي كصييده بييه الصييحاأ لييله ميين سييلبلاته حييىت 
 .صابلاهقار ا بني السلبلاه واملإ ه كد وكع  م: يتقال

كيييلر علليييه احليييد، و  إكاميييا احليييد  فيييارة أأق ال ويييس لعييين بعيييد أق : رابع   ا
 .ل  به، فال صو  لعن من ه ا حاله؟ ال معلجا، وال   حالا العموم

، ، سييياق حيييديتض "بييياع احليييدود  فيييارة: "كيييال املميييام الب ييياري رمحيييه اهلل
 :عبادة بن الصام  ر ب اهلل عجه

                                                           

 . 3743، 3777حديتض )صحل  الب اري ( 3)
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بييايتعوب علييى أق : "جييد الجيي  صييلى اهلل عللييه وسييلر    لييه، فقييال جييا ع
، فميين  (3)وكيي أ هي ه ا يتييا  ل ييا )ال تشي  وا بيياهلل شييلما وال تسي كوا وال تز ييوا 

 فارته،  وك  به، ف وعوىف؟ فأو ه على اهلل، ومن أصاع من رلك شلما ف
 ق شيياءإلييه، و  ق شيياء نفيي إا فسييرته اهلل عللييه، موميين أصيياع ميين رلييك شييل

 ".ع به 
فجعييس صييلى اهلل عللييه وسييلر العقوبييا   الييد لا  فييارة، وهييب إكامييا احلييد، 

 .فلله ألحد أق يتلعن أو يتع  مسلما أر   فأكلر علله احلد
هجييايف أحاديتييض ر يي ه فل ييا سييلبلاه أشيي اص، ومل يتيي    فل ييا : خامس  ا

 :شبء من حماسج ر ، مج ا
ى اهلل علليييه ،   رويييس اسييي أرق عليييى الجييي  صيييل"بيييمه أهيييو العشييي ة" -3

 . (1)وسلر
ميين يت ييع اهلل : ه يي  روييس عجييد الجيي  صييلى اهلل عللييه وسييلر  فقييال -1

فقيال ليه رسيول اهلل صيلى . ورسوله ، فقيد رشيد، ومين يتعصي ما، فقيد نيو 
 . (3)" بمه ه ل  القوم أ   : "اهلل علله وسلر 

اس شييياره فااميييا بجييي  كيييله رسيييول اهلل صيييلى اهلل علليييه وسيييلر    -3
أميا : "، مها معاويتا وأبو ايف ر، فقال صيلى اهلل علليه وسيلر رولني ه باها

                                                           

: املم حجييا... ! را ويياءيف املؤمجيياه يتبايتعجييك علييى أق ال يتشيي  ن بيياهلل شييلماإيتييا أيت ييا الجيي  ) (3)
31،. 

 (. 471  اع ايفمعا، حديتض " )صحل  مسلر ( 1)
 .الصحل "أه وه مسلر   ( 3)
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" معاويتا، فصعلويف ال مال له، وأما أبو ايف ر، فال يتضع عصاه عين عاتقيه 
(3) . 

إق أبيييا سيييفلاق رويييس مسيييلك ! يتيييا رسيييول اهلل: كالييي  هجيييد بجييي  ع بيييا -4
صييلى  فقييال هلييا. ، ال يتع ليي  مييا يت فليي  وولييدي(روييس شييحل : و  لفييل)

: ، ومل يتج ي  علل يا كوهليا (1)" هي ي ميا يت فليك ووليديف : "وسلر اهلل علله
 ".شحل  "

وال شك أق ل س من هؤالء فضا س وحسجاه، فلو  ا   املوا  ا واوبيا، 
 .ف ل  يتغفل ا ال سول ال  ب إمام العادلني

ف  ا الصحاأ ايفللس : " كال الصويتاق تعللقا على ه ا احلديتض: سادسا
به كدمه، وت  ر مجه شي ع اامي ، ول ين هي ا ال ر ب اهلل تعاج عجه  ل  

ق فلييه مين الصييفاه احلملييدة مييا يتوويي  حمب ييه إيتعي  أ ييه فاسييد بال للييا، بييس 
ومواالتييييه، فلعيييي   للمحسيييين إحسييييا ه، وللمسييييبء إسيييياءته، إ امييييا للعييييدل 

ج املعصلا دوق الجقي  إج إوامل صا ، وال صو  مال تغلل  وا   الجق  
وه ا هيو احليد الفاصيس بيني أهيس السيجا واايوارج  بقلا احلسجاه والفضا س،

 (351و 353/ 3" ) مو  الف او "، وأشار إج "
 :ه ، مج اآوعلى ه ا ال الم م

ميييين الصييييفاه ( كييييلر عللييييه احلييييدأالصييييحاأ اليييي ي : يتعيييي )فلييييه : "كولييييه -
 احلملدة ما يتوو  حمب ه ومواالته ، مارا يت يتد به؟

                                                           

 .أه وه مسلر ( 3)
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 .فجعرهس يت يتد حمبا ومواالة ه ا الصحاأ ؟ 
أو يت يتيييد حمبيييا وميييواالة املب يييدعني والفجيييار مييين اامييياريتن واملييي ابني ونييي هر 
ه  ا على املاالق، تابوا أو مل يت وبوا، ف  ا لله من مي ه  أهيس السيجا 
وايفماعييييييا، بييييييس ميييييين ميييييي هب ر ال قيييييي ع إج اهلل بييييييبغض هيييييي ه األصييييييجا  

 .ومعاداعر وهج اهنر
حابا وال ييابعوق وأتبيياع ر وكييد مضيي  الصيي: "كييال املمييام البغييوي رمحييه اهلل

وعلمييييياء السيييييجا عليييييى هييييي ا  معيييييني م فقيييييني عليييييى معييييياداة أهيييييس البدعيييييا 
 .وم او عر

... أه هر أب ب يء مج ر، وأهنير مي  بي آء: كال ابن عم    أهس القدر
"(3). 

 .، ساق  الم بعض السل 
! يتييا أيت يا الجيياو: ه ي  عمي  بيين اا ياع، فقيال: "وعين أأ في او، كييال

 جيييا  عييي ف ر إر بيييني ا  يتجيييا الجييي  صيييلى اهلل علليييه وسيييلر وإر يتجيييزل أال إهيييا  
ق الجي  صيلى اهلل علليه وسيلر كيد إالوحب، وإر يتجبمجا اهلل من أهبيار ر، أال و 

ميين أا يي  مييج ر : ا  ليي ، وكييد ا ق ييع الييوحب، وإهييا  عيي ف ر مبييا  قييول ل يير
ا هييي ا، اججيييا بيييه هييي ا وأحببجييياه، ومييين أا ييي  لجيييا ميييج ر شييي ا، اججيييا بيييه شييي  

 .اهي (1)... " وأبغضجاه علله، س ا   ر بلج ر وبني اهلل
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حسيييجه الشيييلخ أمحيييد شيييا  ، و  اسيييلجه  قييي ، ل ييين يتسييي أ ه بيييه وعلليييه 
 .عمس السل 

أه  يييا : حيييديفجا احل ييير بييين  يييافع: " (3)" صيييحلحه "وكيييال الب ييياري   
أق : حييييديف  محلييييد بيييين عبييييدال محن بيييين عييييو : شييييعل  عيييين الزهيييي ي، كييييال

إق : ىلعيي  عميي  بيين اا يياع ر ييب اهلل عجييه يتقييول: كييال عبييداهلل بيين ع بييا،
 اسيييا  يييا وا يتؤهييي وق بيييالوحب   ع يييد رسيييول اهلل صيييلى اهلل علليييه وسيييلر ، 
وإق الوحب كد ا ق ع، وإها  أه  ر ا ق مبا ا ي  لجيا مين أعميال ر، فمين 
أا ييي  لجيييا هييي ا، أمجييياه وك بجييياه، وليييله لجيييا مييين سييي يت ته شيييبء، اهلل حياسييي  

اق سيي يت ته : ا، مل  أمجييه، ومل  صييدكه، وإق كييالوء  لجييا سييسيي يت ته، وميين أا يي
 ".حسجا

اق يتفقييد يت ييوق معييىن احلييديتثني واحييدا بعييد ال أمييس والف يير، فمييا كالييه الصييو 
 .االق خيال  ما علله  س السل ذ ا امل
، وإشييارته إج "وهيي ا هييو احلييد الفاصييس بييني أهييس السييجا وااييوارج : "وكولييه

صابلياه والسيلبلاه   ق من مل يتوا ق بني املالبن تلملا، يتفلد أ" اجملمو  "
ح  األش اص مثال، ف و من ااوارج، وأق ه ا العمس من عمس اايوارج، 

 .ال من عمس أهس السجا، ال يتن أكاموا مج ج ر على املوا  اه
 :وه ا ال ي عمله األخ الصويتاق فله ه أ وه   من و  ني

بييييأهنر   عمل يييير هيييي ا  ال عيييي يتض مبيييين ال يتل زمييييوق مييييج أ املوا  ييييا: األوج
وس علر مبا سيلأيت   هي ا البحيض  -يتسل وق مسلك ااوارج، وكد علم 
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ميييج أ  نييي  ال م، بيييس هيييو -ميييج أ املوا  يييا -أق هييي ا امليييج أ -إق شييياء اهلل
 .فاسد، ال يتع فه السل ، وعمل ر ص ي على هالفه

أق ال ي كي ره الصيويتاق شيبء، و يالم شيلخ املسيالم الي ي أحيال : الثانية
 .ه شبء آه علل

ميياق أق اليديتن وامل: ومن أصيول أهيس السيجا: "كال شلخ املسالم رمحه اهلل
كييول وعمييس، كييول القليي  واللسيياق، وعمييس القليي  واللسيياق وايفييوارح، وأق 

 .مياق يتزيتد بال اعا، ويتجقص باملعصلاامل
 ،  ميييا يتفعليييه  وهييير ميييع رليييك ال يت فييي وق أهيييس القبليييا باملعاصيييب وال بيييا

 :املميا لا يفاب ا مع املعاصب ااوارج، بس األهوة
فمييين عفيييب ليييه مييين أهليييه }:  ميييا كيييال سيييبحا ه وتعييياج   آيتيييا القصييياص

 .(3){ تبا  باملع و اشبء ف
وإق اا ف اق من املؤمجني اك  لوا فأصلحوا بلج ما ف ق بغ  }: وكال تعاج

إحدامها على األه   فقاتلوا الي  تبغيب حيىت تفيبء إج أمي  اهلل في ق فياءه 
إهيييا املؤمجيييوق  * بلج ميييا بالعيييدل وأكسييي وا إق اهلل حيييي  املقسييي نيفأصيييلحوا 

 . (1){إهوة فأصلحوا بني أهويت ر واتقوا اهلل لعل ر ت محوق 
وال يتسلبوق الفاس  املليب اسير املميياق بال لليا، وال خيلدو يه   الجيار  ميا 

 .تقوله املع زلا

                                                           

 . 374البق ة ( 3)
 .31 -9: احلج اه( 1)
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  ركبيييا ف ح يتييي}: ه تعييياجليييبيييس الفاسييي  يتيييدهس   اسييير املميييياق   مثيييس كو 
 .(3){ مؤمجا

إهيا املؤمجيوق }: وكد ال يتدهس   اسر املمياق امل لي ،  ميا   كوليه تعياج
{ الييي يتن إرا ر ييي  اهلل وولييي  كليييوذر وإرا تللييي  عليييل ر آيتاتيييه  ادعييير إميا يييا

(1). 
ال يتييزب الييزاب حييني يتييزب وهييو مييؤمن، وال : "وكولييه صييلى اهلل عللييه وسييلر 

، وال يتش ع اامي  حيني يتشي ذا وهيو يتس ق السارق حني يتس ق وهو مؤمن
 .احلديتض... " مؤمن

هييو مييؤمن  يياكص املمييياق، أو مييؤمن ب ميا ييه فاسيي  ب ب تييه، فييال : ويتقولييوق
 . (3)" يتع ى االسر امل ل ، وال يتسل  م ل  االسر 

ف  ا هو  الم شلخ املسالم ال ي أحال علله األخ أمحد الصويتاق، وهو 
السجا   عصاة املؤمجني؟ فأهيس السيجا ال يت ضمن بلاق خمالفا ااوارج ألهس 

يت فيييي وهنر بارت يييياع  بييييا   اليييي  وع وااييييوارج يت فيييي وهنر، وأهييييس السييييجا ال 
، وااييوارج حي مييوق علييى ميي ت   ال بييا   املصيي يتن علل ييا بيياالود   الجييار 

واملع زلا حي ميوق عليل ر بياالود   الجيار ومهيا أمي اق ال عالكيا هلميا بياملج أ 
ويتاق وش اق بلج ما وبلجه ش اق ، وال يتسلبوهنر اسر املميياق ال ي يتق ره الص

بيييس يتيييدهلوق عجيييدهر   مسيييمى م لييي  املميييياق وال يتع يييوهنر اسييير املميييياق 
امل ليييي  بسييييب   قصيييياق إمييييياهنر باملعاصييييب اليييي  ارت بوهييييا ، وهيييي ا امليييي ه  
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 . 1: اال فال ( 1)
 (. 351-3/353) مو  الف او  ( 3)
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الييي ي يت يتيييد الصيييويتاق أق يتجسيييبه إج أهيييس السيييجا إهيييا هيييو مييي ه   ثييي  ممييين 
وااييوارج اق ويتييدافع عييج ر ميين أمثييال سييلد ك يي  وأتباعييه ، يت ييوالهر الصييويت

واملع زلا حي موق علل ر باالود   الجار، ومها أمي اق ال عالكيا هلميا بياملج أ 
 .ال ي يتق ره الصويتاق، وش اق بلج ما وبلجه ش اق

كال الج  صيلى اهلل علليه وسيلر ألأ ه يتي ة ر يب اهلل  -5: "كال الصويتاق
أميا إ يه : "يتا ال  سب ل حفقه مين الشيل اقآعلمه عجه عن الشل اق ال ي 
؟ فيييييالج  صيييييلى اهلل علليييييه وسيييييلر أيفبييييي  الصيييييدق "صيييييدكك وهيييييو  ييييي وع 

للشييل اق اليي ي ديتد ييه ال يي ع، فليير ميجييع رلييك ميين تقبييس اايي  اليي ي دل 
 .علله

ور يييي  ابيييين حجيييي  العسييييقالب ميييين فوا ييييد هيييي ا احلييييديتض أق احل مييييا كييييد 
  عجيه، فلج فيع ذيا، وبيأق ال ي اع كيد يت لقاها الفاو ، فال يتج فيع ذيا، وتؤهي

 .اهي" يتصدق 
 :وايفواع

مل يت  يي  األخ الصييويتاق بادعيياء املوا  يياه فلمييا يت عليي  بييالل ود، بييس : أوال
 !تعد  رلك إج املوا  اه   أش اص الشلااني

صيي  أق  يي ي املوا  يياه   سيي ة الشييل اق األ يي  ورؤسيياء  -بيياهلل -ف ييس
 !امل دة و بار الشلااني؟

سلحاسيييبجا اهلل يتيييوم القلاميييا عليييى ال قصييي    هييي ه املوا  ييياه أل جيييا وهيييس 
 !المجا الشلااني فلر  جصف ر؟

 !،  ما يتقال"إق من الور  ملق ا"
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  احلييديتض أق أبييا ه يتيي ة ملييا أهيي  رسييول اهلل صييلى اهلل عللييه وسييلر  :ثاني  ا
أمييا إ ييه  : "بقصييا الشييل اق وسيي ك ه، كييال رسييول اهلل صييلى اهلل عللييه وسييلر 

، فعاد الشل اق إج الس كا، فقبض علله أبو ه يت ة، فيأه  "ك وسلعود  ب
رسول اهلل صلى اهلل علله وسلر بي لك، فقيال ليه رسيول اهلل صيلى اهلل علليه 

 .(3)" أما إ ه   بك وسلعود: "وسلر م ة يفا لا
فلير يتقيير رسيول اهلل صييلى اهلل علليه وسييلر بي و اء املوا  ييا بيني مثاليي  هيي ا 

سييجه   امليي تني األوللييني، ومل يتييأم  أبييا ه يتيي ة وال نيي ه ميين الشييل اق وبييني حما
الصيييحابا بالقليييام بشيييبء مييين رليييك للرتبليييا عليييى املوا  ييياه العادليييا الييي  كيييد 
تواويييه األمييييا فل ييييا مشييييا س مييييع اللصيييوص واجمليييي مني والق لييييا، ف قييييوم األمييييا 
عجييدها مبوا  يياه بييني مثييالب ر وحماسييج ر، كييد تسييق     ثيي  ميين األحليياق 

 .حلدود والقصاص والديتاهعج ر ا
كك وهييو  دأمييا إ ييه صيي: "كولييه صييلى اهلل عللييه وسييلر   امليي ة الثالثييا: ثالث  ا

، لييله فلييه ررة ميين املوا  يياه بييني ا اسيين واملسيياو ء الشييل ا لا، " يي وع 
وإهيييا فليييه كبيييول احلييي  والصيييدق مييين أي أحيييد  ا جيييا مييين  ييياق، يت وديتيييا، أو 

 ا   ابا رولما، ف  ا فله ت بلا على  ص ا لا، أو ويفجلا، أو علما لا، أو شل ا
احيييييرتام احلييييي  والصيييييدق، وكبوليييييه، وليييييو وييييياء عييييين ا يتييييي  مصيييييدر هبليييييض، 

 .هصوصا إرا مل  د ا يتقا إج احل ، إال من و  ه

                                                           

 . رواه الب اري( 3)
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وه ا  ال  ميا علليه ال في ة واملب يدعوق املعا يدوق وامل حزبيوق امل  و يوق، 
وياء  وق، بيس ليوال يتن يت دوق احل  والصدق، وليو وياء بيه الصيادكوق العيادل

 .(3)به الجبلوق وامل سلوق 
فميين أاليير مميين  يي ع علييى اهلل و يي ع بالصييدق إر ويياءه }: كييال تعيياج

واليي ي ويياء بالصييدق وصييدق بييه أولمييك . ألييله   و ييجر مثييو  لل يياف يتن
 .(1){هر امل قوق

بييس تيي   هيي ه األصييجا  تصييدق ال يي ع والشييا عاه الباالييا وتل  م ييا، 
 .إرا هال  أهواءهر وت  ع بالصدق واحل  وت فضه

  حيييديتض اويتيييس   " صيييحل  الب ييياري "وكيييد ورد   : "كيييال الصيييويتاق
روييييس ميييين بيييي  إسيييي ا لس اسيييي ق ض ميييين صيييياح  لييييه أليييي  ديتجييييار إج أوييييس 

، فلميا ويياء األويس، الي مه م  بييا يت  ب يا يتقيدم عللييه للويس اليي ي .مسيمى
أوليييه، فلييير صيييد م  بيييا، فأهييي  هشيييبا، فجق هيييا، فأدهيييس فل يييا ألييي  ديتجيييار، 

ييي أ مو يييع ا، ورميييى ذيييا   البحييي ، حيييىت وصيييحلفا مجيييه إج صييياحبه، ،  و،
رليك يتلي مه م  بيا خيي ج إج بليده، ف ي ج  ويف  فله، ، ا ص  ، وهيو  

ال ويس اليي ي  يياق أسييلفه يتجقيي  لعييس م  بيا كييد ويياء مبالييه، فيي را بااشييبا اليي  
، فل ييا املييال، فأهيي ها ألهلييه ح بييا، فلمييا  شيي ها، ووييد املييال والصييحلفا، 

واهلل، مييا  ليي  واهييدا : ه، فييأتى بيياألل  ديتجييار، فقييالفكييدم اليي ي  يياق أسييل
                                                           

ه ا راويع بالدرويا األوج إج ال فيار ، وكيد يتوويد معيىن ال  ي يت    املب يدعني واحليزبلني ( 3)
األميييور الييي  وييياء ذيييا رسيييول اهلل صيييلى اهلل علليييه وسيييلر ، مييين     رفضييي ر للحييي     ثييي

 . فلجادلوق فل ا، ويتعا دوق أهس احل 
 . 33-31: ال مز( 1)
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.   اليي  م  يي   تلييك مبالييك، فمييا ووييده م  بييا كبييس اليي ي وميي  فلييه
فييي ق اهلل كيييد أد  عجيييك الييي ي بعثييي    ااشيييبا، فا صييي   بييياألل  : كيييال

 .اهي" ديتجار راشدا
من،  ي ع موا  يا، إ يه رويس ميؤ : ليله   كصيا هي ا ال ويس، أي: أكول* 

أرو  األمثلييا للوفيياء بالوعييد، وحسيين اللجييوء إج اهلل، ،   االع ميياد علييى 
 : اهلل وال و س علله، و  لك صاحبه، اك أ ه يتن املق عني من كص ه

عن أأ ه يت ة ر يب اهلل عجيه عين رسيول اهلل صيلى اهلل علليه وسيلر : األول
ق يتسيلفه ألي  أ ه ر   روال من ب  إس ا لس، سأل بعض ب  إسي ا لس أ: "

: كييال.  فييى بيياهلل شيي لدا: فقييال. ا  يي  بالشيي داء أشيي دهر: ديتجييار، فقييال
" فدفع ا إلله : كال. صدك : كال.  فى باهلل  فلال: كال. فا    بال فلس

(3). 
الل ييير إ يييك تعلييير أب  جييي  تسيييلف  فال يييا ألييي  ديتجيييار، : "فقيييال: الثييياب

وسيييأل  شييي لدا  فيييى بييياهلل  فيييلال، ف  يييب بيييك، : فسيييأل   فيييلال، فقلييي 
 فيييى بييياهلل شييي لدا، ف  يييب بييي لك، وأب و يييده أق أويييد م  بيييا : فقلييي 

 . (1)" أبعض إلله ال ي له، فلر أكدر، وإب أس ودع  ا
أق يتأهييييي  : إهنيييييا كصيييييا عجلبيييييا، أراد رسيييييول اهلل صيييييلى اهلل علليييييه وسيييييلر 

 .أصحابه وأم ه مج ا الع ة والقدوة، ولله فل ا شبء من السلبلاه

                                                           

 (. 1193حديتض ركر / 439/ 4" )الف   "ا ق مها   ( 3)
 (. 1193حديتض ركر / 439/ 4" )الف   "ا ق مها   ( 1)
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سيييجا كصيييص  ثييي ة ل ؤهييي  مج يييا العييي ة،  قصيييص األ بلييياء، و  القييي آق وال
وأهس ال   ، وري القي  ني، ون هيا، و  السيجا،  قصيا الثاليفيا أصيحاع 
الغييار اليي يتن توسييلوا بأعميياهلر الصيياحلا، وويي يتأ وأمييه، وال فييس اليي ي ت ليير 

اه، و ل يييا ل  امل ييد، ون هيييا، و ل يييا مللمييا باملصابلييياه، وليييله فل ييا سيييلب
اه  بللا ومقاصد عقلما،  سيأل اهلل أق صعلجيا ممين يتسي فلد عد  إج نايت

 .مج ا ويتأه  مج ا الع 
واملقصيييييود أق القصيييييا هييييي ه ليييييله فل يييييا موا  ييييياه، أل يييييه ال وويييييود فل يييييا 

 .للسلبلاه  ما هب وا حا
ومييين دراسيييا الجصيييوص الييي  تعلييي  ذيييا الصيييويتاق، اا يييا أهنيييا أدليييا عليييى ميييا 

يت بني أ يه ال دالليا   أي مج يا  ره  إلله هو ون ه من وووع املعاداله،
 .على وووع ه ه املوا  اه، وأهنا حجأ علله ال له

: وحيييديفجا آدم بييين أأ إيتييياو، كييييال: "كيييال املميييام الب ييياري رمحيييه اهلل -3
حييديفجا أبييو : حييديفجا محلييد بيين هييالل، كييال: حييديفجا سييللماق بيين املغيي ة، كييال

يتصلب إج شبء رأيت  أبا سعلد اادري   يتوم  عا : صان السماق، كال
ديتيه، فيدفع يتيتسرته من الجاو، فأراد شاع مين بي  أأ معيل  أق ص يا  بيني 

أبييو سييعلد   صييدره، فجقيي  الشيياع، فليير صييد مسييانا إال بييني يتديتييه، فعيياد 
للج ييا ، فدفعييه أبييو سييعلد أشييد ميين األوج، فجييال ميين أأ سييعلد، ، دهييس 

لد هلفيه عليى على م واق، فش ا إلله ما لقب من أأ سعلد، ودهس أبوسيع
ىلعي  رسيول اهلل : كيال! ماليك والبين أهليك يتيا أبيا سيعلد ؟: م واق، فقال

ارا صلى أحد ر إج شبء يتسرته من الجياو، : "صلى اهلل علله وسلر يتقول
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فأراد أحد أق ص ا  بني يتديته؟ فللدفعه، ف ق أىب، فللقاتله، ف ها هو شل اق 
 "(3) . 

 !أيتن املوا  اه   ه ا احلديتض ؟
أالق يييا رسيييول اهلل صيييلى اهلل علليييه وسيييلر عليييى امليييار بيييني شيييل اق  لميييا 

 .يتدي املصلب ال ي ا   سرته، ولو  اق املار مسلما
 .وابق ا أبوسعلد على شاع مسلر من ك يتي

، (1554)، وابييين حبييياق (339" )األدع املفييي د"رو  الب ييياري    -1
ملعدل ، وأبو ب   حممد بن أمحد ا(445/ 1)، وأمحد (333/ 4)واحلا ر 

 ميوج ىيحيديفجا أبيوحي: من ا يتي  األعميي، كيال( 113/ 3" )األمايل "   
صييلى اهلل عللييه كلييس للجيي  : ىلعيي  أبييا ه يتيي ة يتقييول: وعييدة بيين هبيي ة، كييال

إق فال ييا تقييوم الللييس وتصييوم الج ييار وتفعييس وتصييدق ! يتييا رسييول اهلل وسييلر
ال هييي  "فقيييال رسيييول اهلل صيييلى اهلل علليييه وسيييلر . وتيييؤري و اهنيييا بلسييياهنا
وفال يا تصيلب امل  وبيا وتصيدق بيأتوار مين : كال". فل ا، هب من أهس الجار
هييب ميين "فقييال رسييول اهلل صييلى اهلل عللييه وسييلر . األكيي  وال تييؤري أحييدا

 . (1)" أهس ايفجا
ال هيي  فل ييا، هييب ميين : " صييلى اهلل عللييه وسييلر ه يي ا صليي  رسييول اهلل

 ".أهس الجار
 .وا  اهوه ا مج   ال يت مشى مع م ه  امل

                                                           

 ( 515صالة حديتض ال)ومسلر (  519الصالة ، حديتض ) الب اري ، ( 3)
 (.391ركر )سلسلا األحاديتض الصحلحا  ( 1)
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 !ف س يتل زم ذ ا املج   املدافعوق عن أهس البد  ؟
عيييين أأ ه يتيييي ة ر ييييب ( 53ص " )األدع املفيييي د" رو  الب يييياري    -3

: إق يل وييييارا يتييييؤريت ، فقييييال! يتييييا رسييييول اهلل : كييييال روييييس: اهلل عجييييه، كييييال
فيييا  ل ، فيييأه ج م اعيييه، فييياو مع ". ا  لييي ، فيييأه ج م اعيييك إج ال  يتييي  "

يل وار يتؤريت ، في   ه للجي  صيلى : ما شأ ك ؟ كال: واالجاو علله، فقال
فجعليييوا ". ا  لييي ، فيييأه ج م اعيييك إج ال  يتييي  : "اهلل علليييه وسيييلر ، فقيييال

اروييع إج مجزلييك، : الل يير العجييه، الل يير أهييزه، فبلغييه، فأتيياه، فقييال: يتقولييوق
 . فواهلل ال أوريتك

، حييس ح ييلر وعييادل وه يي ا اييس هيي ه املشيي لا علييى هيي ه الصييورة، وهييو
ول جيييه عليييى ميييج أ الصيييوفلا العصييي يتا، وعليييى ميييج أ املوا  ييياه يتع ييي  حيييال 

 .هشجا ون  عادل
حييييييديفجا : حييييييديفجا احلملييييييدي: "رمحييييييه اهلل (3)كييييييال املمييييييام الب يييييياري  -4

كلي  : "أه ب سعلد بين وبي ، كيال: حديفجا عم و بن ديتجار، كال: سفلاق
 ه هيييوإق  وفييا الب يييايل يتيييزعر أق موسييى صييياح  ااضيي  ليييل: البيين عبييياو

 يي ع عييدو اهلل، حييديف  : فقييال ابيين عبيياو. موسييى صيياح  بيي  إسيي ا لس
إق موسييى : أ ييه ىلييع رسييول اهلل صييلى اهلل عللييه وسييلر يتقييول: أ بيين  عيي أ

فع ي  اهلل  ،أ يا: أي الجياو أعلير، فقيال: كام ه لبا   ب  إس ا لس، فسيمس
البحيي يتن إق يل عبييدا مبجمييع : للييهإعللييه، إر مل يتيي د العليير إللييه، فييأوحى اهلل 

 ... ".و ل  به! يتا رع: كال. أعلر مجك هو

                                                           

 (.4715  اع ال فس ، حديتض )، (311  اع العلر، حديتض ( )3)
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مل يت د : كال ابن ال ني":   ع عدو اهلل : "كوله: "كال احلافل ابن حج 
ابن عباو إه اج  و  عن واليتا اهلل، ول ن كلوع العلماء تجف  إرا ىلعي  
نيييي  احليييي ، فل لقييييوق أمثييييال هيييي ا ال ييييالم، لقصييييد الزويييي  وال حيييي يت  مجييييه، 

 ".ةن  م ادوحقلق ه 
وصيييو  أق يت يييوق ابييين عبييياو اعييير  وفيييا   صيييحا : كلييي : "كيييال احليييافل

إسيييالمه، فل ييي ا مل يتقيييس   حييي  احلييي  بييين كيييله هييي ه املقاليييا، ميييع تواردمهيييا 
 .علل ا

وأميا ت  يتبيه، فلسي فاد أق للعيامل إرا  ياق عجيده علير بشيبء، فسيمع نيي ه 
: وسييلر صييلى اهلل عللييه أق يت  بييه، و قيي ه كولييه: يتيي    فلييه شييلما بغيي  عليير

 .(3)"أه  مبا هو بااس    فه األم : ، أي"  ع أبو السجابس "
 بين حبياق، عين ىي بين سيعلد، عين حمميد بين حييىيعن مالك، عين حيي -5

أق رويييال مييين بييي   جا يييا يتيييدعى امل يييدوب ىليييع رويييال بالشيييام : ابييين حم يتيييز
ف حي  إج عبيادة : فقيال امل يدوب. إق الوت  واو : يت ىن أبا حممد يتقول

م ، فاعرت   له وهو را   إج املسجد، فأه ته بال ي كال أبيو بن الصا
 يي ع أبييو حممييد؟ ىلعيي  رسييول اهلل صييلى اهلل عللييه : حممييد، فقييال عبييادة

مخييه صييلواه   ييب ن اهلل عييز ووييس علييى العبيياد، فميين ويياء : "وسييلر يتقييول
ذييين، مل يتضيييلع ميييج ن شيييلما اسييي  فافا مق ييين،  ييياق ليييه عجيييد اهلل ع يييد أق 

ن مل يتييأه ذيين، فلييله لييه عجييد اهلل ع ييد، إق شيياء ع بييه، يتدهلييه ايفجييا، وميي
 ". وإق شاء أدهله ايفجا

                                                           

 (.3/139)الف   ( 3)
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حيديفجا حيامت : ك لبيا بين سيعلد( 1)وحديفجاه: " (3)وكال املمام مسلر  -3
 ياق ابين عمي  : عن موسيى بين عقبيا عين سيامل، كيال( ابن إىلاعلس: يتع )

ء ال  ت  بوق البلدا: كال. ح ام من البلداءامل: ر ب اهلل عج ما إرا كلس له
فل ييا علييى رسييول اهلل صييلى اهلل عللييه وسييلر ، مييا أهييس رسييول اهلل صييلى اهلل 

 ".علله وسلر إال من عجد الشج ة حني كام به بع ه
 .ف ؤالء ال يتن   ذر عبداهلل بن عم  من هلار ال ابعني

فأيتن املوا  اه من كوم هر ه  أما أه و  للجاو، وهر أصدق الجياو، 
 !ر، وأتقاهر، وأهشاهر هلل؟وأعدهلر، وأورع 

سييي اه صيييوه احلييي   يييد أهيييس أال إق ميييج أ املوا  ييياه مل يتو يييع إال مل
 .البد  والبااس

ومن أو   األدلا على ما أكوله أق دعاته وحاملب رايت يه إرا هجميوا عليى 
ى هي ا امليج أ، وال يتل ف يوق إلليه، ليق عو أهس احل  وال وحليد والسيجا ، ال يتليو 

سييييلبلاه واكعييييا فييييل ر، بييييس يتقيييي فوهنر بييييال وام ويتييييا لليييي  ر يتجسييييبوق إلييييل ر 
ولليي  ر يتقولييوق هيي ا عجييد هواصيي ر ! والييدواهب العقييام، المييا و ورا وذ ا ييا

وسيي ا   بلييوعر، بييس يتعلجو ييه علييى املجيياب    بلييوه اهلل، و   ييس الوسييا س، 
 !و   س امللاديتن، ويتشلعو ه ويتبثو ه     معاه العوام وال غام

 .(3){تقولوا ما ال تفعلوق     مق ا عجد اهلل أق}

                                                           

 (. 3343احلأ ، حديتض )  صحلحا، ( 3)
 .الضم  راوع إج حديتض ساب  رواه من ا يت  مالك رمحه اهلل( 1)
 3: الص  ( 3)
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واهلل إهنا ل اريفا  زل  باألما   ديتج ا وأهالك ا، ف ج اهلل املشي  ى، وهيو 
 .املس عاق

-43/ 3" )شيي ح علييس الرتميي ي "كييال احلييافل ابيين رويي      ابييه  -7
وكيييد عييياع بعيييض مييين ال يتف ييير عليييى : كيييال أبيييو علسيييى رمحيييه اهلل( : " 44

وكد وود ا ن  واحد من األ ما مين أصحاع احلديتض ال الم   ال وال، 
احلسييين البصييي ي، واييياووو، كيييد : ال يييابعني كيييد ت لميييوا   ال ويييال، ميييج ر

ت لما   معبد ايف  ، وت لر سعلد بن وب    ال  بين حبلي ، وت لير 
إب اهلر الج عب وعيام  الشيع    احليار  األعيور، وه ي ا روي عين أيتيوع 

 لميب وشيعبا بين احلجياج وسيفلاق الس  لاب وعبيداهلل بين عيوق وسيللماق ال
 بيين سييعلد ىيوعبييداهلل بيين املبيياريف وحييي" الثييوري ومالييك ابيين أ ييه واألو اعييب 

الق يياق وو لييع بيين ايفيي اح وعبييدال محن بيين م ييدي ونيي هر ميين أهييس العليير 
 .أهنر ت لموا   ال وال و عفوا
إال الجصييلحا للمسييلمني، ال  -واهلل أعليير -فمييا محل يير علييى رلييك عجييد ا

ر أرادوا ال عييين عليييى الجييياو أو الغلبيييا، إهيييا أرادوا عجيييد ا أق يتبلجيييوا  قييين أهنييي
 ييييياق   -مييييين الييييي يتن  يييييعفوا - يييييع  هيييييؤالء، ل يييييب يتع فيييييوا، ألق بعضييييي ر

صاح  بدعا، وبضع ر  اق م  ما   احلديتض، وبعض ر  يا وا أصيحاع 
نفلا و ث ة ه أ، فأراد هؤالء األ ما أق يتبلجوا أحواهلر، شفقا عليى اليديتن، 

ق الشييييي ادة   اليييييديتن أحييييي  أق يت ثبييييي  فل يييييا مييييين الشييييي ادة   وتبللجيييييا، أل
 ".احلقوق واألموال 

مقصود الرتم ي رمحه اهلل أق يتبني أق ال الم   : "كال احلافل ابن رو 
ايف ح وال عديتس وا ز، كد أ ع علله سل  األميا وأ م  يا، مليا فليه مين  لليز 
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علير عجيده أق رليك ما ص  كبوله مما ال صو  كبوله، وكد ان بعض مين ال 
ميييين بيييياع الغلبييييا، ولييييله  يييي لك، فيييي ق ر يييي  عليييي  ال وييييس، إرا  يييياق فلييييه 

ويا ز بغي   يزا ،  -اليزور -ولو  ا   هاصا،  القيدح   شياهد -مصلحا
 .فما  اق فله مصلحا عاما للمسلمني أوج

أق ل ويييس عليييى  ليييو: ورو  ابيين أأ حيييامت ب سيييجاده عيين ذيييز بييين أسيييد كييال
مل يتسييييي  ع أهييييي ها مجيييييه إال بشييييياهديتن  رويييييس عشييييي ة دراهييييير، ، وحيييييده،

 .عدلني، فديتن اهلل أح  أق يتؤه  فله العدول
و  لك صو  ر   العلي  إرا  ياق فليه مصيلحا هاصيا،  مين يتس شي    
  يياح أو معاملييا، وكييد دل عللييه كييول الجيي  صييلى اهلل عللييه وسييلر لفاامييا 

ضييع أمييا معاويتييا فصييعلويف ال مييال لييه، وأمييا أبييو ايف يير، فييال يت: "بجيي  كييله
 .ول  قله واس م  ابن رو     الم يت"... ". عصاه عن عاتقه 

ه ا، وكد أورد األخ أمحد الصويتاق أكيوال بعيض العلمياء، حم جيا ذيا عليى 
مييييج أ املوا  يييياه، ولييييله فل ييييا مييييا يتييييدل علييييى رلييييك، وتعليييي  بييييابن تلملييييا 
واليي ه ، و  تصيي ف ما ومواكف مييا ال ثيي ة البعلييدة عيين مييج أ املوا  يياه مييا 

 .عال   ه ا ال عل يتق ع 
 :وأكول
مييييام ابيييين تلملييييا مؤلفيييياه  ثيييي ة يتيييي    فل ييييا ف كييييا وأش اصييييا إق لس: أوال

و اعييييياه ال وويييييود فل يييييا هلييييي ه املقار ييييياه بيييييني االصابلييييياه والسيييييلبلاه، 
ولو ا   ه ه املوا  ا واوبا، ل أيت يه مين أكيوم الجياو ذيا، و ي لك   بيه مللميا 

، فييال يتووييد فل ييا هيي ه املوا  يياه، بجقييد ال  يي  وال وييال وامليي اه  والعقا ييد
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الل يير إال بعييض الج يي     ييادر ميين األحييوال، ولييله سييبب ا إميا ييه بووييوع 
 . ه ه املوا  اه

، -وهييو بعلييد وييدا -لييو ف  ييجا أق شييلخ املسييالم رأ  رلييك واوبييا: اني  اث
فيي ق تجييا ع ر }: ل يياق لزامييا أق  يي د رلييك إج اهلل وال سييول،  مييا كييال تعيياج

اهلل وال سييول إق  جيي ر تؤمجييوق بيياهلل واللييوم ا هيي  رلييك  دوه إج    شييبء فيي
 .(3){ويتالأه  وأحسن ت

، هيي ه مؤلفيياه تالمليي  هيي ا املمييام، وعلييى رأسيي ر ابيين القييلر، ال يتووييد 
 .من املوا  اه -حس  علمب -فل ا شبء

، و "امللييزاق : " للحيافل الي ه  يفاليفيا مؤلفياه   اجملي وحني، وهيب: ثالث ا
، فليو  ا ي  املوا  يياه واوبيا عجيده، فلمييارا "واق الضييعفاءديتي"، و "املغي  " 

 !هصص ه ه ال    للج ح فق  ومل يتل زم إج وا به ر   ا اسن؟
وكيييد سيييبقه إج هييي ا أ ميييا  بيييار، ف يييس  يييا وا يتؤمجيييوق مبيييج أ املوا  ييياه ، 
حيلييدوق عجييه، حاشييا و ييال، فيي هنر علييى الصيي اط املسيي قلر، واملييج أ القييوب، 

 .دل والجص  ألما املسالموأكوم الجاو بالع
إق ميين املضييح اه املب ليياه إرق أق : وأ ييل  م ووعييا م حسيي ا فييأكول

تؤلييي    ييي  باسييير السيييل ، وباسييير ميييج أ أهيييس السيييجا وايفماعيييا، وباسييير 
العدالييا املسييالملا، وتجشيي  أشيي اا، يتشيياد فل ييا بأهييس البييد  وكييادعر، ف يير 

اهيييييييدوق اليييييييدعاة، وهييييييير املف ييييييي وق، وهييييييير اا بييييييياء املصيييييييقعوق، وهييييييير اجمل
والسلفلوق للسيوا مين هي ه اجمليااله   كبليس وال دبي ، وال   ... املجا لوق

                                                           

 . 59: الجساء ( 3)
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العييي  وال   الجفييي ، وللييي  األمييي  يتقييي  عجيييد هييي ا احليييد، بيييس يت جييياو ه إج 
 .ال عن وال حق  وال ش  

 !!م ال م ال! يتا كوم 
أهيي وب مييا هييب ايف ييود اليي  بيي ل موها   كمييع أهييس البييد  وصييد الم يير 

 !هنر على احل  وأهله ؟وعدوا
هيييييس أ ييييي ر عليييييى ا يتقيييييا أهيييييس السيييييجا وايفماعيييييا   هجييييي اق أهيييييس البيييييد  

 !ومقااع  ر ومجاب عر وال اءة مج ر ومن بدع ر و الهلر ؟
هيييييس أ ييييي ر سيييييا  وق عليييييى صييييي اا ر   ال عاميييييس مع ييييير مواكييييي  وتيييييآلل  

 !تدحض باال ر ؟
 !هس أ  ر على ا يتقا الصحابا وال ابعني وأتبا  ال ابعني؟

هس أ  ر على ا يتقا محاد بن  يتد، ومحاد بن سلما، واألو اعب، والثوري، 
واملمام مالك، وأأ إسحاق الفزاري، وأمحيد بين حجبيس، وأك ا يه، ومدرسي ه، 

 !وعلى ا يتقا الب اري، ومسلر، وأأ داود، وإهواهنر ؟
هيييييس أ ييييي ر عليييييى ا يتقيييييا عبيييييداهلل بييييين أمحيييييد، وابييييين هزمييييييا، وابييييين ب يييييا، 

 !ام السجا األ صاري ؟والالل ا ب، وكو 
 هس أ  ر على ا يتقا املقادسا عبد الغ  والضلاء وابن كداما ؟ أ
 !هس أ  ر على ا يتقا ابن تلملا وابن القلر وابن عبداهلادي ؟

هييييس أ يييي ر علييييى ا يتقييييا املمييييام حممييييد بيييين عبييييدالوهاع وتالمليييي ه وأبجا ييييه 
 !وأحفاده؟
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  يي اه و ييدواههييس أ يي ر علييى ا يتقييا هييؤالء  لعييا مواكيي  ومؤلفيياه وحما
! مج ييا وميين أهل ييا ؟   كمييع البييد  ودحضيي ا وفضييح ا، وال حيي يت  وال جفيي 

 .فالواكع يتش د بع ه ه ا  له
لقيييد رهبييي ر تف شيييوق   تييي ا  السيييل ، عل ييير جتيييدوق فليييه مييين  الم ييير 

وكفيييوق بيييه السيييلفلني القييياملني    قييي  ر عجيييد حيييدهر، فلييير توميييواكف ر ميييا 
ل و مييين الصيييحابا، مييين القييي ق األ ا مييين  يييالم وال مواكييي  أحيييد ميييج ر،و جتيييد

لل اريتخ املسالمب إج الق ق الثامن، مل جتيدوا شيلما ، إال   فيا مين  يالم ابين 
تلملا، الي ي  ا ي  حلاتيه  ل يا و يادا و ضياال وهجوميا عليى أهيس البيد ، 

ع وشيي ر، أدر  ييه ركييا تشييبه ركييا أأ  فيي را أدريف أ ييه كييد دميي  معيياكل ر، ويفييس، 
، فلقيول  لمياه   كيوم كيد يت و يوق كي يتبني ب   على أس   ك يتي يتوم بدر

إج السيييجا، وهلييير ميييع رليييك و ييياد يتيييدافعوق فليييه عييين السيييجا وعييين وأهل يييا، 
وتشيجوق ذيا ! مج أ أهس السجا وايفماعيا: ف أه وق تلك الج  ، وتسموهنا

الغارة على البقلا من اجمل  ديتن من أهس السجا، ال يتن ت البي  عليل ر في ق 
 .الضالل والبد 
ج يييي  اليييي  جتييييدوهنا    ييييالم ابيييين تلملييييا، ال صييييو  أق  سييييمل ا إق هيييي ه ال

مج أ ابن تلملا، فضال عين أق  سيمل ا ميج أ أهيس السيجا وايفماعيا ، ألق 
 .ابن تلملا مل يت ن دافعه فل ا املمياق ذ ه املوا  اه املزعوما

والييييي ي يتجسيييييبو ه إج أهيييييس السيييييجا  -، إق العميييييود الفقييييي ي   ميييييج ج ر
بوووع املوا  ا بني املصابلياه والسيلبلاه   ال ويال  هو كوهلر -وايفماعا

ومؤلفاعر، وبعض ر يتعمر رلك   ايفماعياه، وكيد هيدمجاه مبعياول احلي ، 
 .فصار علل ر ال هلر، وهلل احلمد
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 :و  الجقول ا تلا عن ابن تلملا ون ه من أ ما السل  ما يتدعر ه ا
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زامه بذكر وبيان عدم التموقف شيخ اإلسالم من البدع وأهلها 
 محاسنهم

وميييا  -وهيييا أ يييا را أكيييدم ل ييير هيييارج مميييا امييي له بيييه   ييي  شيييلخ املسيييالم
 بجقيييييد ال ويييييال ور ييييي  مثيييييالب ر، ال يتل يييييزم   شيييييبء مج يييييا بييييي    -أ ث هيييييا

 .حماسج ر، ألق رلك ال يتلزمه
هييي  بعيييض ووالتيييه الييي  هيييب ك ييي ة مييين و ييياده العقيييلر الييي ي واويييه فليييه 

وعييدل وإ صييا  لسسييالم ورود البييد  والضييالاله ب ييس شييجاعا وصيي احا 
 :حلا هعن 
الي اد عليى أهيس البيد  : " (3)"  قيض املج ي  "كال شلخ املسيالم    -3

" ال ع عن السجا أفضيس مين ايف ياد:  يتقولىي بن حيىي اهد، حىت  اق حي
 .اهي
باللسييياق، : فمييين  ييياق  اهيييدا   سيييبلس اهلل: "وكيييال شيييلخ املسيييالم -1

ج يي ، وبليياق الييديتن، وتبلليي  مييا   ال  يياع بيياألم  بيياملع و ، والج ييب عيين امل
والسييجا ميين األميي  والج ييب واايي ، وبليياق األكييوال امل الفييا ل لييك، واليي د علييى 

 .من هال  ال  اع والسجا
 .أو باللد،  ق ال ال فار

فييي را أوري   و ييياده بليييد نييي ه أو لسيييا ه، فيييأو ه   رليييك عليييى اهلل، ال 
قامل إق تاع وكبس احل  الي ي يت ل  من القامل عوض مقلم ه، بس ه ا ال

في  هلير غكيس للي يتن  في وا إق يتج  يوا يت}: ووهد علله، فال وبا جت  ميا كبل يا
                                                           

 (. 31ص ( )3)
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ق مل يت يي ، وإ،  (3){مييا كييد سييل  وإق يتعييودوا فقييد مضيي  سييجا األولييني 
 -ال  هلل ورسييوله، واق  يياقخمييبييس أصيي  علييى خمالفييا ال  يياع والسييجا، ف ييو 

إرا عوكيي ، حليي  اهلل، ول  ييوق   للمييؤمجني حيي  تبعييا حليي  اهلل، وهيي ا -أيتضييا
"  لميييا اهلل هيييب العلليييا، ويت يييوق اليييديتن  ليييه هلل، ال ألويييس القصييياص فقييي  

 .اهي (1)
ومين هي ا املج لي  كضييى ويس حلاتيه   و ياد أهييس الباايس والبيد ، ببلا ييه 

جاع ه الجيادرة، فيأ  أ  شالوا  ، وكلمه السلال، وإم ا اته العقللا اهلا لا، و 
قلمييا ميين املؤلفياه اليي  أعلييى اهلل ذييا مجييار احليي ،  يس رلييك هيي ه الثيي وة الع

 ..ذا البااس م ود
وال يتن  -من صوفلا وأشع يتا -و اق يت  ز   أ ث ها على أولمك املب دعا 

يتصيي وق علييى اال  سيياع إج أهييس السييجا وايفماعييا، رلييك املسييلوع اليي ي 
هيييييدعوا بيييييه األميييييا املسيييييالملا، فيييييأوكعوا أولييييياال ميييييج ر   أحضييييياق البيييييد  

 افييياه املشيييلجا، األمييي  الييي ي صييي ي مثليييه الليييوم   السييياحاه السيييلفلا، واا
يف هر إج محأة البد  وأوحاهلا م ة أهي  ، بعيد أق أ قي هر اهلل مج يا اه يود 
امل لصني امل ت زة على   اع اهلل وسيجا رسيوله وهيدي السيل  الصيان مين 

 .ه ه األما
ى ف يييي  لقييييد  ا يييي    ابيييياه وو يييياد ومؤلفيييياه شييييلخ املسييييالم ت  ييييز عليييي

وهييب بعلييدة  -ومجيياهأ وعقا ييد تلييك ال وا يي  املع زيتييا إج السييجا وايفماعييا
، ألق ه  هيييا أشيييد عليييى األميييا املسيييالملا، فيييأل    هييي ا املليييداق -عج يييا

                                                           

 .  34:  فال األ( 3)
 . ش  م  با أ صار السجا( 51ص " )االح جاج بالقدر( 1)
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بليييييياق تلبييييييله "، و"درء تعييييييارض العقييييييس والجقييييييس : "ال ثيييييي  وال ثيييييي ، مثييييييس
" جامج ياج السي"، ووا    ب  مين ف ياواه، ووا ي   بي  مين   ابيه "ايف ملا

" و " الواسيييييي لا" و " احلمويتييييييا" اليييييي ي ألفييييييه ردا علييييييى اليييييي وافض، ومثييييييس 
اليييي د علييييى "و"  ي ب يييياليييي د علييييى ال" و " ال وسييييس والوسييييللا" و " ال دم يتييييا
ه محميا عليى هي ه األصيجا  اا ي ة، الي  ، وني  هي ه، مميا صيب، "األهجيا ب 

أق يتقيدموا  يتدافع عن أمثاهلا اللوم  ث  ممين يتج ميب إج امليج أ السيلفب، كبيس
أي و يييد ل حييي يت  األميييا مييين ه ييي هر، وفضييي  عقا يييدهر وأسييياللب ر الييي  

 .يت  رعوق ذا إج خمادعا الشباع السلفب
يتيييا للييي  هيييؤالء يتعلميييوق أي وجايتيييا يت ت بوهنيييا   حييي  املسيييالم بأسيييلوذر 

 .احللادي ه ا
إهنيييير ال يتووييييد لييييديت ر أي اسيييي عداد لليييي ود عيييين عيييي يتن املييييج أ السييييلفب، 

، ل ا ت اهر يتبيدؤوق حلياعر ب حليا سيالم ميع أهيس البيد  وال ود عن حلا ه
 !!والبااس، ويتسموق أسلوذر ومج ج ر ه ا مبج أ أهس السجا وايفماعا 

اك ؤوا ما   به أ ميا احليديتض أهيس السيجا وايفماعيا، اكي ؤوا ميا   بيه ! يتا كوم
، وميا   بيه املميام أمحيد وابجيه عبيداهلل، وميا  "هل  أفعيال العبياد"الب اري   

" املبا يا" ، واكي ؤوا "ال وحليد" و " السيجا" به ااالل وابن هزميا     ي   
" شييي ح اع قييياد إهيييس السيييجا وايفماعيييا"ليييه، و" الشييي ح واملبا يييا"البييين ب يييا و

، و "ابيييين ماوييييه " للبغييييوي، ومقدمييييا " شيييي ح السييييجا"لالل ييييا ب، ومقدمييييا 
ييييياحلجيييييا   بلييييياق ا "، و"السيييييجن "ألأ داود     ابيييييه ( السيييييجا) ألأ  "اج،

الصييواع  "القاسيير ال لمييب األصييب اب، ومؤلفيياه ابيين تلملييا وابيين القييلر،  ييي 



 

 

 

 

 

 

 

 -95- 

، ومدرسيييييا املميييييام حمميييييد بييييين عبيييييدالوهاع، وا قييييي وا "الجو ليييييا" و " امل سيييييلا
 .مواكف ر وتعامل ر مع أهس البد 

 !هس جتدوهنر ال يت   وق ش صا إال مق و ا حسجاته بسلماته وبدعه ؟
 ! وبعدها أو كبل ا حسجاته ؟وهس ال يت   وق مثال    اع إال
 .مل  ع   ك  رلك، ومل  سمع به

أال تدر وق أق دعا ر املج أ السلفب س قوض ذ ا األسيلوع، وأق كضيلا 
 !الوالء وال اء ال  هب أويف  ع   املمياق س دم  ؟

إق  جي ر حقيا ارتميوق امليج أ السيلفب وأهليه، فا شي وا   يب ر، ! يتا إهوتياه
بييييات ر وحما يييي ات ر ومقيييياالت ر بييييأكواهلر   أهييييس ودرسييييوها، واشييييحجوا   ا

البييد  وايي يت هر مييج ر، ودرسيييوا الشييباع مييواكف ر مييين أهييس البييد ، وحثيييوا 
الشييباع علييى دراسيي  ا واالح فيياء ذييا واالع ييزا  ذييا، فب يي ه األسييالل  الييا 
عقليييدة وميييج أ السيييل ، وت يييأل     فوسييي ر، وت تفيييع ذيييا رؤوسييي ر تباهليييا 

 .واع زا ا
ر وأصيل ر الي ي  ه اهلل تعياج    قيد أ ميا األشياع ة وميج جكال رمح -3

بجييييوا عللييييه اع قييييادهر امل ييييال  ل  يييياع اهلل وسييييجا رسييييوله ومييييج أ السييييل  
الصيييييان، الييييي ي ا شيييييد  يييييس اليييييدعواه نييييي  السيييييلفلا ل سييييي يتبه إج عقيييييول 
الشيييباع السيييلفب   نمييي ة امل اد ييياه، واملغال ييياه، يت افقيييه اليييرتويتض عليييى 

 .، والقبوريتا، الل يتن البن تلملا مع ما معاريف ومعاريفال ودد إج الصوفلا
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  ح صيا  -وه ه ال  يتقيا الي  سيل  ا مين وافي  املع زليا   رليك : "كال
تييييييارة : ، هييييييؤالء يتيييييي دوق داللييييييا ال  يييييياع والسييييييجا-وأتباعييييييه (3)" االرشيييييياد"

يتص حوق بأ ا وإق علمجا مي اد ال سيول، فليله كوليه مميا صيو  أق حيي أ بيه   
ألق كوليييه إهيييا يتيييدل بعيييد صيييدكه املوكيييو  عليييى مسيييا س  مسيييا س الصيييفاه،

 يييييييا ال  علييييييير مييييييي اده، ل  ييييييي ق إهيييييييا مل يتيييييييدل أل: الصيييييييفاه، وتيييييييارة يتقوليييييييوق
 .االح مااله إج األدلا السمعلا، وتارة يت عجوق   األهبار

ف يييي ه ال يييي ق الييييثال  اليييي  وافقييييوا فل ييييا ايف ملييييا وحنييييوهر ميييين املب دعييييا، 
عجيدهر، وح ميا الصيحابا وال يابعني هلير أسق وا ذا ح ما ال  اع وال سول 

ورمبيييا ! إهنيير مل حيققيييوا أصييول الييديتن  ميييا حققجاهييا: ب حسيياق، حييىت يتقوليييوا
وهليير ميين وييجه هيي ا ال ييالم ! اع يي روا عييج ر بييأهنر  ييا وا مشيي غلني بايف يياد

خيييالفوق بيييه ال  ييياع و اليي ي يتوافقيييوق بييه ال افضيييا وحنيييوهر ميين أهيييس البيييد ، 
ا مو ع بس ه، وإها  ب جا على أصول ديتج ر والسجا وامل ا ، مما لله ه 

وحقييا   أكييواهلر، ونييايت  ر أهنيير يتييدعوق   أصييول الييديتن امل الفييا لل  يياع 
والسجا املعقول وال الم، و الم ر فليه مين ال جياكض والفسياد ميا  يارعوا بيه 

ال عقييس صيي يت ، وال  قييس صييحل ، : أهييس املحليياد، ف يير ميين وييجه ال افضييا
لعقللاه، والق م ا   السمعلاه، وه ا مج  يى  اهر السفس ا   ا بس مج 

ليييا مل يييس مب يييد  هيييال  شيييلما مييين ال  ييياع والسيييجا، حيييىت   املسيييا س الع
 .اهي (1)" والقضايتا الفق لا

 .وأتباعه من األشاع ة" االرشاد"ف  ا  المه   صاح  
                                                           

 . إمام احل مني: يتع  ( 3)
 (. 35-1/34)درء تعارض العقس والجقس ( 1)
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فأي مواو ا للبااس أكو  من ه ه املواو ا الصادعا باحل ، البعلدة  يس 
اماله وال مويت يياه وال مليي  ألهييس البييد  والضييالل اليي يتن ال البعييد عيين اجمليي

 ! سبا بلج ر وبني ايفويت  وأتباعه   سعا العلر و  الديتن والور  ؟
هصيييومجا   هييي ا البييياع إميييا : "فقوليييه: "وكيييال   الييي د عليييى الييي ا ي -4

يتد، ال سييييلما وهييييؤالء احلجابلييييا اليييي يتن د، لييييله بسيييي"ال  املييييا وإمييييا احلجابلييييا
ف ر صج  مين احلجابليا املوويوديتن   وك يه  - اق هلر ووود  إق -وصف ر 

كبليييييه بيييييأرض ه اسييييياق ون هيييييا، للسيييييوا مييييين أ ميييييا علمييييياء احلجابليييييا وال  أو
أفا ييل ر، فيي ق هيي ه األلفييا  اليي  ح اهييا عيين احلجابلييا ال  ع ف ييا عيين أحييد 

 .مج ر  ما سج   ه
و يييي لك هييييؤالء ال  املييييا اليييي يتن ح ييييى كييييوهلر هيييير بعييييض ال  املييييا، وإال 

 . ث  من ال  املا كد خيالفو ه فلما ح اه عج رف
بييييس هصييييومه   هيييي ا البيييياع  لييييع األ بليييياء وامل سييييلني و لييييع الصييييحابا 
وال ابعني، و ليع أ ميا اليديتن مين األوليني وا هي يتن، و ليع امليؤمجني البياكني 

، في هنر ال يت لقيوق -د  ما كد تجا   فله من رليك -على الف  ة الصحلحا
االق ال ي ر  ه، وإق  اق فيل ر و  سيا   ال وا ي  مين على اهلل ه ا امل

وأمثاليه أهنيا أويزاء أو أبعياض، ل يج ر  بالصفاه الي  يت لي  علل يا هيو  ص، 
ال يت لقييوق األلفييا  املومهييا ا  ملييا، إال إرا  ييص الشيي  ، فأمييا مييا مل يتيي د بييه 

 .هيا (3)" الش  ، فال يت لقو ه، إال إرا تبني معجاه الصحل  املواف  للش   

                                                           

 (. 3/13)تلبله ايف ملا ( 3)
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مبلجا أق عاميا مين  (3)" درء تعارض العقس والجقس "كال رمحه اهلل    -5
 الهلر هو إع ا  ر وتفي يت  ر   اتبيا  ميا وياء    س عن احل  إها سب

ل ين يتجبغيب أق يتعي   أق : "به ال سول صيلى اهلل علليه وسيلر ، ومل يتعي رهر
و عاميييا مييين  يييس   هييي ا البييياع أو عجيييز فليييه عييين مع فيييا احلييي ، ف هيييا هييي

ل ف يت يييه   اتبيييا  ميييا وييياء بيييه ال سيييول صيييلى اهلل علليييه وسيييلر وتييي يف الجقييي  
 :واالس دالل املوصس إج مع ف ه، فلما أع  وا عن   اع اهلل  لوا

يتييا بيي  آدم إمييا يتييأتلج ر رسييس مييج ر يتقصييوق علييل ر }:  مييا كييال تعيياج
 .(1){يتايت فمن اتقى وأصل  فال هو  علل ر وال هر حيز وق آ

و ف مييا يتييأتلج ر ميي  هييد  عييدا  لعييا بعضيي ر لييبعض كييال اهب ييا مج يي}
 هفيييال يتضيييس وال يتشيييقى ومييين أعييي ض عييين ر ييي ي فييي ق لييي يفمييين اتبيييع هيييدا

 .(3) { ج ا وحنش ه يتوم القلاما أعمىمعلشا 
ت فيس اهلل ملين كي أ القي آق وعميس مبيا فليه أق ال يتضيس   : "كيال ابين عبياو

 .، ، ك أ ه ه ا يتا"الد لا، وال يتشقى   ا ه ة
مجييه  ج  يياع أ ييزل إللييك فييال يت يين   صييدريف حيي    *املييص }: ل تعيياجوكييا

اتبعيوا ميا أ يزل إليل ر مين رب ير وال ت بعيوا مين  *  ر به ور    للميؤمجني جل
 . (4){ دو ه أوللاء كللال ما ت   وق 

                                                           

(3( )3/54-59 .) 
 . 35: ع ا األ( 1)
 .314-313: اه( 3)
 . 3-3ع ا  األ( 4)
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أق  *  ييير ت محيييوقلواتقيييوا لع هوهييي ا   ييياع أ زلجييياه مبييياريف فييياتبعو }: وكيييال
ف ني مييين كبلجيييا وإق  جيييا عييين دراسييي  ر تقوليييوا إهيييا أ يييزل ال  ييياع عليييى ايييا 

و تقولييييوا ليييو أ ييييا أ يييزل عللجييييا ال  ييياع ل جييييا أهيييد  مييييج ر فقييييد أ * لغيييافلني
وييياء ر بلجيييا مييين رب ييير وهيييد  ورمحيييا فمييين أالييير ممييين  ييي ع بآيتييياه اهلل 
وصييد  عج ييا سييججزي اليي يتن يتصييدفوق عيين آيتاتجييا سييوء العيي اع مبييا  ييا وا 

 .(3){يتصدفوق
سيواء  ياق م ي با أم  -ن آيتاته م لقاف    سبحا ه أ ه صزي الصاد  ع

 .سوء الع اع مبا  ا وا يتصدفوق -مل يت ن
 اف ، سيواء اع قيد   مبا واء به ال سول، ف و يتبني رلك أق  س من مل يتق 

  به، أو اس    عن املمياق به، أو أع ض عجه اتباعا ملا يت واه، أو ارتياع 
ق  ياف ا مين  ياف ، وكيد يت يو  فلما وياء بيه، ف يس م ي ع مبيا وياء بيه، ف يو

 .اليت  به إرا مل يتؤمن به
وهل ا أه  اهلل   ن  مو ع     ابه بالضالل والع اع ملن ت يف اتبا  
 ما أ زله، وإق  اق له  ق  وودل واو  اد   عقللاه وأمور ون  رلك،

 .ووعس رلك من  عوه ال فار واملجافقني
بصيارا أعيا و ر فليه ووعلجيا هلير ىل ولقد م جاهر فلما إق م ج: )كال تعاج

فمدة فما أنىن عج ر ىلع ير وال أبصيارهر وال أفميدعر مين شيبء إر  يا وا أو 
 .(1){صحدوق بآيتاه اهلل وحاق ذر ما  ا وا به يتس  ز وق

                                                           

 . 357-355 : عام األ( 3)
 . 13: حقا األ( 1)
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فلميا وياءعر رسيل ر بالبلجياه ف حيوا مبيا عجيدهر مين العلير }: وكال تعاج
بيياهلل وحييده فلمييا رأوا بأسييجا كييالوا آمجييا  * وحيياق ذيير مييا  ييا وا بييه يتسيي  ز وق

فليير يتييك يتييجفع ر إمييياهنر ملييا رأوا بأسييجا سييجا اهلل  * و ف  ييا مبييا  جييا بييه مشيي  ني
 .(3){ال  كد هل    عباده وهس  هجالك ال اف وق 

ال يتن صادلوق   آيتاه اهلل بغ  سل اق أتاهر  ي  مق يا عجيد اهلل : )وكال
 .(1){وعجد ال يتن آمجوا   لك يت بع اهلل على  س كل  م    وبار

أم ل ييييير سيييييل اق مبيييييني فيييييأتوا ب  ييييياب ر إق  جييييي ر : )و  ا يتيييييا األهييييي  
 .(3){صادكني

أمْم أم زمْلجميييا }: هيييو احلجيييا املجزليييا مييين عجيييد اهلل،  ميييا كيييال تعييياج: والسيييل اق
ييا ُوا بطييهط يُتْشيي طُ وقم  ْر ُسييْل ما  ا فيمُ ييوم يتيميي م مل،ُر مبطمييا  م أمْم } : كييال تعيياجو   (4){عملمييْل ط

إق }:كيال تعياجو  (5){فمْأُتوا بط ط مابطُ ْر إطْق ُ جُ ْر صمادطكطنيم * ٌق ُمبطنٌي لمُ ْر ُسْل ما
هب إال أىلاء ىلل موها أ  ر وآباؤ ر ما أ زل اهلل ذيا مين سيل اق إق يت بعيوق 

 .(3){إال القن وما عو  األ فه ولقد واءهر من رذر اهلد 
زعمييوق اهنيير آمجييوا ج اليي يتن يتإمل تيي  أ}: وكيد كييال تعيياج    عيي  املجييافقني

مبا أ زل إللك وميا أ يزل مين كبليك يت يتيدوق أق يت حيا موا إج ال يانوه وكيد 

                                                           

 . 45-43: ناف ( 3)
 . 35: ناف  ( 1)
 . 57-53: الصافاه( 3)

 35ال وم   (4)

  357-353الصافاه   (5) 

 . 13: الججر ( 3)
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وإرا كليس هلير  * أم وا أق يت ف وا به ويت يتد الشيل اق أق يتضيل ر  يالال بعليدا
 * تعالوا إج ما أ زل اهلل وإج ال سيول رأيتي  املجيافقني يتصيدوق عجيك صيدودا

يت ر ، ويياؤويف حيلفييوق بيياهلل إق ف ليي  إرا أصيياب  ر مصييلبا مبييا كييدم  أيتييد
أولميييك الييي يتن يتعلييير اهلل ميييا   كليييوذر فيييأع ض  * أرد يييا إال إحسيييا ا وتوفلقيييا

 .(3){عج ر وعق ر وكس هلر   أ فس ر كوال بللغا
و  هيي ه ا يتيياه أ ييوا  ميين العيي  الدالييا علييى  ييالل ميين اييا ر إج نيي  

بني األدليا الشي علا  ال  اع والسجا، وعلى  فاكه، وإق  عر أ ه يت يتد ال وفل 
وبني ما يتسمله هو عقللاه مين األميور امليأهورة عين بعيض ال وانلي  مين 

 .املش  ني وأهس ال  اع، ون  رلك من أ وا  االع بار
 :فمن  اق ه ؤه

 .ل ف يت ه فلما ص  علله من اتبا  الق آق واملمياق مثال -3
 .أو ل عديته حدود اهلل بسلويف السبلس ال  هنب عج ا -1
 .أو التبا  هواه بغ  هد  من اهلل -3

 .ف و القامل لجفسه، وهو من أهس الوعلد
 يييال  اجمل  يييد   ااعيييا اهلل ورسيييوله بااجيييا واييياه ا، الييي ي يت لييي  احلييي  
: باو  يياده،  مييا أميي ه اهلل ورسييوله، ف يي ا مغفييور لييه ه ييؤه،  مييا كييال تعيياج

ومال   يه و  بيه آمن ال سول مبا أ زل إلله من ربه واملؤمجيوق  يس آمين بياهلل }

                                                           

 .  33-31: الجساء( 3)
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ربجيا ال }: إج كوليه{ ورسله ال  ف ق بني أحد من رسله وكالوا ىلعجا وأاعجيا
 .(3){ تؤاه  ا إق  سلجا أو أه ا ا

أق اهلل : عيين الجيي  صييلى اهلل عللييه وسييلر" صييحل  مسييلر "وكييد يفبيي    
 ".كد فعل  : "تعاج كال

وسيلر  أق الجي  صيلى اهلل علليه: و  لك يفبي  فليه مين حيديتض ابين عبياو
 .مل يتق أ م   من هاتني ا يت ني ومن سورة الفااا إال أع ب رلك

ف  ا يتبيني اسي جابا هي ا اليدعاء للجي  وامليؤمجني، وأق اهلل ال يتؤاهي هر إق 
 .اهي"  سوا أو أه ؤوا

ق  ثي ا مين الجياو، بيس مين اليدعاة، مين يتجيزل الجياو ني  مجيا هلر، إ: أكول
   يييديتن، هلييير أوييي  اجمل  يييديتن   فلجعيييس مييين رؤسييياء البيييد  ايف ليييا أ ميييا 

 .صواذر وه م ر
ويتجسييييى أق هييييؤالء ميييين أهييييس األهييييواء، اليييي يتن حيملييييوق بييييدعواعر الضييييالا 

 .أو ارهر وأو ار من تبع ر ال يتجقص رلك من أو ارهر شلما
اع   أيت ا امليؤمن املجصي  مجزليا هيؤالء مين  يالم شيلخ املسيالم ا يت   

 .من هو أعلر وأفضس مج ر
 ا املعارض عن ايفواع ما لله فله، بس املع و  امل وات    و قس ه" -3

 لع   به و المه  الفه، ولله   ايفواع ما يتيدل علليه، بيس عليى  قيلض 
عيين سييوء ف يير مقيي وق بسيييوء  مييا كالييه، وهيي ا إمييا أق يت ييوق عييين تعمييد، أو

القن وما عو  األ فه، وه ا أشبه األم يتن بيه، في ق مين الجياو مين يت يوق 
                                                           

 . 143-145البق ة ( 3)
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ن اليييديتن ميييع و يييس عقيييلر، ف يييؤالء يتييي  لر أحيييدهر بيييال علييير عجيييده  يييو  مييي
  م يياب ، وميين نييفل  ييىء، وخييي  عيين األمييور  ييال  مييا هييب عللييه هيي ا 

،،  آغ لييه ال ييالم وأه ييأ، ف  ييه  ييارع   االو  يياد املسييوِّ غييالييديتن ب ت لير  
عيين " السييجن " مييا كالييه الجيي  صييلى اهلل عللييه وسييلر   احلييديتض اليي ي   

كا لاق   : القضاة يفاليفا: "أ ه كال: صلى اهلل علله وسلر  ب يتدة عن الج 
و س؟ ف يو   الجيار، ورويس روس كضى للجاو على ": الجار، وكاض   ايفجا

   ع   احل  وكضى  الفيه، ف يو   الجيار، ورويس علير احلي  فقضيى بيه، ف يو
 .ايفجا

د فالييي ي ص يييس، وإق مل يت عميييد هيييال  احلييي ، ف يييو   الجيييار،  يييال  اجمل  ييي
را او  يد احلييا ر فأصياع، فلييه إ: ))الي ي كيال فلييه الجي  صييلى اهلل علليه وسييلر 

 ((.ق او  د احلا ر فأه أ، فله أو إأو اق، و 
ف  ا وعس له أو ا مع ه مه، أل ه او  د فاتقى اهلل ما اس  ا ،  ال  مين 
كضى مبا لله ليه بيه علير، وت لير بيدوق االو  ياد املسيوغ ليه ال يالم، في ق هي ا  

مين : "أ ه كال:  احلديتض عن ابن عباو عن الج  صلى اهلل علله وسلر  ما  
 (( .بغ  علر : ))و  روايتا". كال   الق آق ب أيته، فلل بوأ مقعده من الجار

ميين كييال   القيي آق : ))و  حييديتض وجييدع عيين الجيي  صييلى اهلل عللييه وسييلر 
 ((.ب أيته، فأصاع، فقد أه أ، ومن أه أ، فلل بوأ مقعده من الجار

: عيين عبييداهلل بيين عميي و عيين الجيي  صييلى اهلل عللييه وسييلر " الصييحلحني "و  
إق اهلل ال يتقبض العلر ا  زاعا يتج زعه من الجاو، ول ن يتقبضه بقيبض : ))أ ه كال



 

 

 

 

 

 

 

 -314- 

العلماء، ف را مل يتب  عاملا، ا   الجياو رؤوسيا و ياال، فسيملوا، فيأف وا بغي  علير، 
 .(3)((فضلوا وأ لوا 

 ((.فأف وا ب أيت ر : )) ي و  روايتا للب ار 
وه ا  ال  اجمل  د الي ي اتقيى اهلل ميا اسي  ا ، واب غيى الي  العلير مسي  
املم اق، وت لر اب غاء ووه اهلل، وعلر روحاق دللس على دلليس، فقيال مبووي  

 .أو ا واحداال او ، ف  ا م لع هلل، مأوور أو يتن إق أصاع، وإق أه أ 
عييىن أ ييه م لييع هلل، فقييد صييدق، وميين ، مب(( ييس    ييد مصييل  : ))وميين كييال

ال واحيييدا، وإق احليي  ال يت يييوق إال واحيييدا، ومييين مل إاملصيييل  ال يت يييوق : ))كييال
 مييا يتعلمييه، فقييد أه ييأ، مبعييىن أ ييه مل يتعليير احليي     فييه األميي ، فقييد صييدق،  

 .بس  ه ا   موا ع 
 اربيا،  واملقصود أق مين ت لير بيال علير يتسيوغ، وكيال ني  احلي ، ف  يه يتسيمى

مبين يتجقيس ميين  يالم موويود هيال  مييا هيو فليه مميا يتعيي    يس مين تييدب   ف لي 
في ق مثييس هي ا  ي ع ايياه ، واألول عليى صيياحبه ! ال يالم أق هي ا  قييس باايس؟

: ع، ويت لييي  علليييه ال ييي ع،  ميييا كيييال الجييي  صيييلى اهلل علليييه وسيييلر  ، ال يييإ
إق عييام ا : إهنيير يتقولييوق: ، و مييا كييال ملييا كلييس لييه(1)((  يي ع أبييو السييجابس ))

                                                           

 1373، ومسلر،   اع العلر ، حديتض  311الب اري،   اع العلر ، حديتض  (3) 

صييا سييبلعا األسييلملا ملييا ميياه  وو ييا فو ييع  محل ييا وعلييأه لل يياابني فييأ    علل ييا أبييو   ك (1)
: فسييأل  الجيي  صييلى اهلل عللييه وسييلر ، فقيييال. تع ييدي أربعييا أشيي   وعشييي ا حييىت: السييجابس وكييال

 !.  ع أبو السجابس 
 .ون مها" الصحلحني " والقصا   

مع فيا  اهيي مين املصيابا  . ني  رليك ، اىليه حبيا أو عمي و، وكليسبع يكوأبو السجابس هو ابن 
 (.ت  ا أأ السجابس)  " الصحابا
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: ، و مييا كييال عبييادة(( يي ع ميين كييال رلييك : ))فقييال. ب ييس عملييه، ك ييس  فسييه
 ي ع  يو  : ))وكيال ابين عبياو. اليوت  واوي : ، ملا كيال((  ع أبو حممد))
ق موسى صاح  ب  إس ا لس ليله هيو موسيى صياح  ااضي ، إ: ، ملا كال((

 .ومثس ه ا  ث 
ايياه    يي ع فيي را  يياق هيي ا اايي  اليي ي لييله مب يياب  يتسييمى  يي با، فمييا هييو

 .أوج
كيال  أحيد القضياة الثاليفيا الي يتن ومثس هي ا إرا ح ير بيني الجياو بايف يس، ف يو

كا يلاق   الجيار، وكياض   : القضياة يفاليفيا ))فل ر الج  صيلى اهلل علليه وسيلر 
رويييس علييير احلييي  وكضيييى بيييه، ف يييو   ايفجيييا، ورويييس علييير احلييي  وكضيييى : ايفجيييا

 ((.لى و س، ف و   الجار الفه، ف و   الجار، وروس كضى للجاو ع
فلييه مغفييورا لييه، فح مييه اليي ي أه ييأ  ا  كييد يت ييوق    ييدا خم ميي: واق كلييس فلييه

وهال  فله الجص واال ا  بااس باتفاق العلماء، و ي لك ح ير مين شيار ه   
 .رلك

و الم ه ا وأمثاله يتدل على أهنر بعليدوق عين مع فيا الصيواع   هي ا البياع،  
  مثيييس هييي ه املسيييا س، مل يت يييدب وا القييي آق، وال   يييأهنر ن بييياء عييين ديتييين املسيييالم

 .ع فوا السجن، وال آيفار الصحابا، وال ال ابعني، وال  الم أ ما املسلمني
بييدأ : ))و  مثيس هييؤالء كييال الجي  صييلى اهلل عللييه وسيلر   احلييديتض الصييحل 

، فشي يتعا املسيالم   هي ا البياع ن يتبيا ((املسالم ن يتبا، وسيلعود ن يتبيا  ميا بيدأ
 يياق عجييدهر عليير بجييو  ميين أ ييوا   هييؤالء ال يتع فوهنييا، فيي ق هيي ا وأمثالييه لييو عجييد

األدليييا الشييي علا   هييي ا البييياع، ليييو ع ر رلييييك عميييا وكعيييوا فليييه مييين الضييييالل، 
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واالب ييدا ، وخمالفييا ديتيين امل سييلني، واايي وج عمييا عللييه  لييع أ مييا الييديتن، مييع مييا 
، وعلى علماء املسيلمني، فله من االفرتاء على اهلل ورسوله صلى اهلل علله وسلر 

((وعلى اجملل  
 .اهي( 3)

"  مييييو  الف يييياو "كييييال شييييلخ املسييييالم ابيييين تلملييييا رمحييييه اهلل    -7
(1)   

 :-وعد مج ر األشاع ة  -أصجا  ايف ملا
وهييوم اد ايف ملييا وميين  -، بال فسيي  الثيياب((القيياه  نيي  ميي اد: )) وميين كييال))

 .، فقد أه أ-تبع ر من املع زلا وبعض األشع يتا ون هر
احللياة، : إق له صفاه سبعا: األشع يتا ، يتقولوق -ايف ملا  -، أك ع هؤالء 

رادة، وال الم، والسمع، والبص ، ويتجفوق ما عداها، وفيل ر والعلر، والقدرة، وامل
مين يتضيير إج رلييك اللييد فقيي ، ومييج ر مين يت وكيي     فييب مييا سييواها، ونالعيير 

 .يتق عوق بجفب ما سواها
ت ويع عجيد  ا، ف هنر يتجفوق الصفاه م لقا، ويتثب وق أح ام ا، وهبوأما املع زل
ج أ ه عللر كديت ، وأما  و ه م يتدا م  لما، فعجدهر أهنا صفاه حاديفا إأ ث هر 

أو إ ييافلا أو عدملييا، وهيير أكيي ع الجيياو إج الصييابمني الفالسييفا ميين اليي وم وميين 
ج إ وييع سييلك سييبلل ر ميين العيي ع والفيي و، حلييض  عمييوا أق الصييفاه  ل ييا ت

سييل  أو إ ييافا أو م  يي  ميين سييل  وإ ييافا، ف ييؤالء  ل يير  ييالل م يي بوق 
 .لل سس

                                                           

البين " ال د على األهجا ب واس حباع  يتيارة هي  ال يتيا الزيتيارة الشي علا"من   اع ( 33 -9ص )( 3)
تلملييا، اقليي  عبييدال محن بيين حيييىي املعلمييب اللميياب، ابييع ال  اسييا العامييا الداراه البحييو  العلملييا 

 .هي 3414الدعوة واالرشاد ال يتاض، سجا واالف اء و 
(1 )(3 /354- 1 33.) 
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ومن ر كه اهلل مع فا ميا وياءه بيه ال سيس، وبصي ا  افي ا، وعي   حقلقيا مأهي  
هؤالء، علر ك عا أهنر يتلحدوق   أىلا ه وآيتاته، وأهنر   بوا بال سس وبال  ياع 

ق البد  مشي قا مين ال في ، وآيتليا إلليه، إ: ومبا أرسس به رسله، وهل ا  ا وا يتقولوق
 .ا خما لض املع زلايتق املع زلا خما لض الفالسفا، واألشع  إ: ويتقولوق

املع زليييا ايف مليييا الييي  ور، واألشيييع يتا ايف مليييا :. و ييياق حييييىي بييين عميييار يتقيييول
امل ييا ، وميي ادهر األشييع يتا اليي يتن يتجفييوق الصييفاه اا يتييا، وأمييا ميين كييال مييج ر 

لي ي صيجفه األشيع ي   آهي  عمي ه، ومل يتق ي  مقاليا تجياكض ا" املبا يا"ب  اع 
رليك، ف ي ا يتعيد مين أهيس السيجا، ل ين  ي د اال  سياع إج األشيع ي بدعييا، ال 

ب ييس ميين ا  سيي  هيي ه الجسييبا، ويتجفيي   بيي لك  ا  سييلما وأ ييه بيي لك يتييوهر حسييج
 ".أبواع ش ، وال الم مع هؤالء ال يتن يتجفوق ااه ها ذ ا ال فس 

ال يزم مبيا       األشع يتا، وأهنير مين فصيا س ايف مليا، إال مينف  ا  الم فصس 
ألأ احلسن األشع ي، ف  يه يتعيد مين أهيس السيجا، شي يت ا أق ال " املبا ا"  اع 

 .يتج س  إج األشع ي
وهيي ا يتييدفع املييا  يتن اليي يتن حييياولوق إكجييا  الشييباع السييلفب بييأق األشيياع ة ميين 

 .أن اض سلاسلا م العباأهس السجا، ودافع رلك أسباع عقديتا فاسدة، و 
  ق       ول ش       يخ اإلس       الم ف       ي الطوائ       ف والكت       ب

 : والمذاهب
كيييال شيييلخ املسيييالم بعيييد أق ر ييي  ا يتييياه الييي  تييي م أهيييس ال  ييياع عليييى  -4

 :اه الف ر، وبعد أق بني أ وا  االه ال  بلج ر
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: واهيي ال  أهييس البييد  هييو ميين هيي ا الييجم ، فاايياروب يتقييول: "كييال رمحييه اهلل
ليله ااياروب عليى شيبء، والقيدري : ، والشلعب يتقيوللله الشلعب على شبء

ليييله : ليييله املثبييي  عليييى شيييبء، والقيييدري ايفييي ي املثبييي  يتقيييول: الجيييا  يتقيييول
: للسي  امل وميا عليى شيبء، وامل وميا تقيول: الجا  عليى شيبء، والوعلديتيا تقيول

 .للس  الوعلديتا على شبء
املج سيبني إج  يتوود شبء من ه ا بيني أهيس املي اه  األصيوللا والف وعلياو بس 

لييييله : لييييله ال  امييييب علييييى شييييبء، وال  امييييب يتقييييول: السييييجا، فييييال الأ يتقييييول
ليييله السييياملب عليييى شيييبء، والسييياملب : ال يييالأ عليييى شيييبء، واألشيييع ي يتقيييول

ليله األشيع ي عليى شيبء، ويتصيج  السياملب  يأأ عليب األهيوا ي   ابيا : يتقول
كض رلك    س   مثال  األشع ي، ويتصج  األشع ي  ابن عسا     ابا يتجا

 .ووه، ور   فله مثال  السامللا
 ضو  لك أهيس املي اه  األربعيا ون هيا، ال سيلما و ثي  ميج ر كيد تليبه بيبع

املقااله األصوللا، وهل  ه ا ذ ا، فاحلجبلب والشافعب واملال ب خيل  مب ه  
ونييي  رليييك، ، ماليييك والشيييافعب وأمحيييد شيييلما مييين األصيييول األشيييع يتا والسيييامللا 

د، و  لك احلجفيب خيلي  مبي ه  مح م ه  مالك والشافعب وأويتضلفه إج
أأ حجلفا شلما من أصول املع زلا وال  املا وال البلا، ويتضلفه إج مي ه  

 .أأ حجلفا
وه ا من ويجه الي فض وال شيلع، ل جيه تشيلع   تفضيلس بعيض ال وا ي  

 .والعلماء، ال تشلع   تفضلس بعض الصحابا
: اهلل رسيول ا  ق ال إليه إال اهلل وأق حمميدوالواو  على  يس مسيلر يتشي د أ

وااعيييا ، أق يت يييوق أصيييس كصيييده توحليييد اهلل بعبادتيييه وحيييده ال شييي يتك ليييه 
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رسييوله، يتيييدور علييى رليييك ويت بعيييه أيتيين وويييده، ويتعلييير أق أفضييس االييي  بعيييد 
عامييييا ؟ إال  األ بليييياء هيييير الصييييحابا، فييييال يتج صيييي  لشيييي ص ا  صييييارا م لقييييا

 ل ا فيييا ا  صيييارا عاميييا م لقيييا؟ إال ، والصيييلى اهلل علليييه وسيييلر ل سيييول اهلل 
 ق اهلييد  يتييدور مييع رسييول اهلل حلييض فييللصييحابا ر ييب اهلل عييج ر أ عييني؟ 

فييي را أ عيييوا مل  داروا ميييادار، ويتيييدور ميييع أصيييحابه دوق أصيييحاع نييي ه حلث
صمعييوا علييى ه ييأ كيي   ييال  عييامل ميين العلميياء فيي هنر كييد صمعييوق علييى 

 . (3)"ه أ
وا يي ، سييواء ميين ا  سيي  إج السييجا أو ف ي ا  ييالم شييلخ املسييالم عيين ال 

 .ن ها، وسواء ا  س  إج امل اه  األربعا أو ن ها
اه  أهس السجا و  ب ر، فلر يتي    حماسين م وه   سُّ وه ا  المه فلما د

أي مييييج ر؟ ألق اهلييييد  أق يتضييييع يتييييده علييييى م ميييين الييييداء؟ لعييييس العقييييالء 
  يي  الفق لييا، املجصييفني يتج ب ييوق ليي لك، فلس أصييلوه ميين   يي  العقا ييد وال

 .ف عود للما صح  ا وسالم  ا وكوعا و اس  ا
 :ألرواءا عسول ن؟ مع األس  رهب  صلح ه   واد و 

: الكييييي، ،  اديتييييي  حليييييا ول ييييين ال حلييييياة ملييييين تجيييييادي  لقيييييد أىلعييييي  ليييييو
 واملقصود هجا أق اهلل ر   أق امل  لفني واءعر البلجا،"

ر اهلل وعييياكب ر؟ فييي هنر مل هييا اه لفيييوا بغلييا، وهلييي ا رم ييوإوويياءهر العلييير، 
يت و وا    ديتن خم مني، بس  يا وا كاصيديتن البغيب، عياملني بياحل ، مع  يني 

 .العمس بهعن عن القول و 
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 إق اليييديتن عجيييد اهلل املسيييالم وميييا اه لييي  الييي يتن}: و قييي  هييي ا كيييول اهلل
 . (3){لا بلج رغأوتوا ال  اع إال من بعد ما واءهر العلر ب

 ".لبغب ال لقصد ال هاق اه لفوا ل: "اجوكال الز 
تبييني  ف ي ه املوا يع مين القي آق: "، كيال... ، سياق آيتياه   هي ا املعيىن

أق امل  لفيييني ميييا اه لفييييوا حيييىت ويييياءهر العلييير والبلجيييياه، فييياه لفوا للبغييييب 
 .والقلر، ال ألوس اش باه احل  بالبااس علل ر

 فييوقوهيي ا حييال أهييس االهيي ال  امليي موم ميين أهييس األهييواء،  ل يير ال خي ل
ليم ر العلير، فلبغيب بعضي ر عليى بعيض، صهلر احل  و  إال من بعد أق يتق  

، امل  لفيوق املي موموق  يس مييج ر يتبغيب عليى ا هي ، فل يي ع مبيا معيه ميين 
 (1)احليي  مييع علمييه أ ييه حيي ، ويتصييدق مبييا مييع  فسييه ميين البااييس مييع العليير 

 .بأ ه بااس، وهؤالء  ل ر م موموق
  ل ر م مومني   ال  اع والسجا؟وهل ا  اق أهس االه ال  امل ل   

 .ف  ه ما مج ر إال من هال  حقا واتبع بااال
 وهليي ا؟ أميي  اهلل ال سييس أق تييدعوا إج ديتيين واحييد، هييو ديتيين املسييالم، وال

} :كيال تعياج .يت ف كوا فله، وهو ديتن األولني وا ه يتن مين ال سيس وأتبياع ر
جما بطيهط شم م م لمُ ْر مطْن اليدِّيتنط مميا ومص،يى بطيهط  ُوح ي جميا إطلمْليكم وممميا ومص،يليْ ليْ ا ومال،ي طي أمْوحم
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بُيييييي م عملميييييى  يييييى أمْق أمكطلُميييييوا اليييييدِّيتنم ومالم تيم يمفم ،كُيييييوا فطليييييهط  م يييييى ومعطلسم إطبْيييييي ماهطلرم ومُموسم
 (3){اْلُمْش ط طنيم مما تمْدُعوُهْر إطلمْلهط 

وكييد تييدب ه   يي  : "وسيياق آيتيياه وبعييض األحاديتييض   هيي ا املعييىن، ، كييال
املقااله ))إما  قال   دا مثس   اع : اله ال  ال  ت    فل ا مقااله الجاوا

للش  سيي اب وألأ علسييى (( امللييس والجحييس))ألأ احلسيين األشييع ي، و  يياع (( 
اليييوراق، أو ميييع ا  صيييار ليييبعض األكيييوال،  سيييا   ميييا صيييجفه أهيييس ال يييالم عليييى 

هي ال  املي موم، اه ال  ابقاعر، ف أيت  عاما االهي ال  الي ي فل يا مين اال
وأما احل  ال ي بعض اهلل به رسوله وأ زل بيه   ابيه و ياق علليه سيل  األميا، فيال 
يتوويييد فل يييا    ليييع مسيييا س االهييي ال ، بيييس يتييي    أحيييدهر   املسيييألا عيييدة 
أكييوال، والقييول اليي ي ويياء بييه ال  يياع والسييجا ال يت   و ييه، ولييله رلييك ألهنييير 

 ا  ييياق السيييل  واأل ميييا يتييي موق هييي ا يتع فو يييه وال يت   و يييه، بيييس ال يتع فو يييه، وهلييي
 ((.ال الم 
 ،
ر يييي  أبييييا املعييييايل والغييييزايل وا مييييدي واليييي ا ي ومييييا  ييييا وا فلييييه ميييين حيييي ة  (1)

 .وش ويف وروو  بعض ر عجد موته
وأمييا اليي ا ي، ف ييو   ال  يياع الواحييد، بييس   املو ييع الواحييد مجييه : ))، كييال

   قلضيه، وهلي ا اسي ق  يتجص  كوال، و  مو ع آه  مجه أو من   ياع آهي  يتجصي
 ...أم ه على احل ة والشك
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علييى  ييس  العليير بيياهلل وبصييفاته وأفعالييه، ر يي  أق: وهليي ا، ملييا ر يي  أ مييس العلييوم
 .مج ا إش ال

وكيد ر ي ه  الميه، وبلجي  ميا أشي س علليه وعليى هيؤالء   موا يع، في ق اهلل 
رسيس اهلل أرسس رسله باحل ، وهل  عباده على الف  ة، فمن  مس ف  ته مبيا أكد 

به رسله، وود اهلد  واللقني ال ي ال ريت  فله مل يت جاكض، ل ن هؤالء أفسدوا 
ف يي عر العقللييا، وشيي ع  ر السييمعلا، مبييا حصييس هليير ميين الشييب اه واالهيي ال  

مو يييع نييي  الييي ي مل يت  يييدوا معيييه إج احلييي ،  ميييا كيييد ر ييي  تفصيييلس رليييك   
 ((...ه ا

 ل ييا، مل صيد فل ييا مسيألا واحييدة   في ق ميين تدب   بيه: ))، كيال   شيأق اليي ا ي
ميين مسييايفس أصييول الييديتن موافقييا للحيي  اليي ي يتييدل عللييه املجقييول واملعقييول، بييس 
يت      املسألا عدة أكيوال، والقيول احلي  ال يتع فيه فيال يتي   ه، وه ي ا ني ه مين 
أهييس ال ييالم والفلسييفا،  لييله هيي ا ميين هصا صييه، فيي ق احليي  واحييد، وال خييي ج 

هييو املوافيي  لصيي يت  العقييس، ف يي ة اهلل اليي  ف يي  الجيياو عمييا ويياءه بييه ال سييس، و 
 .علل ا

وهؤالء ال يتع فوق رلك، بس هر ال يتن ف كوا ديتج ر و يا وا شيلعا، وهير خم لفيوق 
رلك بياق اهلل  يزل ال  ياع بياحل  وإق الي يتن اه لفيوا   ال  ياع }:   ال  اع

{ لفب شقاق بعلد
(3) . 

  اليي د  ه اليي ي صييجفه   حمبسييهكييال املمييام أمحييد   ه بييا مصييجف: ))، كييال
ق وتأول ييه علييى نييي  آعلييى الز ادكييا وايف ملييا فلميييا شيي   فلييه ميين م شيييابه القيي  
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تأويتليييه، وفل يييا الثجييياء عليييى أهيييس احلييي  والسيييجا واو  يييادهر   بلييياق احلييي  ودعيييوة 
يتجفوق عن   اع اهلل ا يت  الغالني، وا  حال : الجاو وهدايت  ر إج احل ، وفل ا

س ايفاهلني، ال يتن عقدوا ألويتا البدعا، وأالقوا عجاق الف جا، ف ير املب لني، وتأويت
خم لفييوق   ال  يياع، خمييالفوق لل  يياع، م فقييوق علييى خمالفييا ال  يياع، يتقولييوق 
علييييى اهلل و  اهلل و    يييياع اهلل بغيييي  عليييير، يت  لمييييوق بامل شييييابه ميييين ال ييييالم، 

 ".خيدعوق ايف ال مبا يتلبسوق علل ر 
 ر رمحييه اهلل، فيي ق امل  لفييني أهييس املقييااله امليي  ورة وهيير  مييا وصييف: "، كييال

 -إمييا  قييال  يي دا للكييوال، وإمييا  قييال ومثييا ور يي ا للجييدال  -    يي  ال ييالم 
خم لفييوق   ال  يياع،  ييس مييج ر يتوافيي  بعضييا ، وصعييس مييا يتوافيي  رأيتييه هييو ا  يير 

، وهي ا ال ي ص  اتباعه، وما خيالفه هو امل شابه الي ي صي  تأويتليه أو تفويتضيه
مووود    س مين صيج    ال يالم، ور ي  الجصيوص الي  حيي أ ذيا وحيي أ ذيا 
عللييه، جتييده يت ييأول الجصييوص اليي   ييال  كولييه تييأويتاله، لييو فعل ييا نيي ه، ألكييام 

ل ا يتييياه مبيييا يتعلييير باال ييي  ار أق ال سيييول مل يتييي ده، ومبيييا ال و القلاميييا علليييه، ويت يييأ
  املعيييي و  عيييين الصييييحابا يتييييدل عللييييه اللفييييل أصييييال، ومبييييا هييييو هييييال  ال فسيييي

 .وال ابعني وهال   صوص أه  
وليييو ر ييي ه ميييا أع فيييه مييين رليييك، لييي   ه هلقيييا، وال أسييي ث  أحيييدا مييين أهيييس 

 ، ال من املش وريتن بالبد  ال بيار مين مع يزيل ورافضيب وحنيو رليك، وال مين د الب
املج سييبني إج السييجا وايفماعييا ميين   امييب وأشييع ي وسيياملب وحنييو رلييك، و يي لك 

 . على ا يتق ر من أهس امل اه  األربعا ون هامن صج  
ق آه ا  له رأيت يه     يب ر، وهي ا موويود   ميث ر   مسيا س الصيفاه والقي  

ومسيييا س القيييدر ومسيييا س األح يييام واألىلييياء واملميييياق واملسيييالم ومسيييا س الوعيييد 
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والوعلييد ونيي  رلييك، وكييد بسيي جا ال ييالم علييى رلييك   موا ييع ميين   بجييا نيي  
ون ه" درء تعارض الجقس والعقس ": ه ا ال  اع

 .اهي (3)
ف س من ر  هر شيلخ املسيالم مين ال وا ي  وأهيس املي اه  كيد وي دوا  ل ير 
ميييين احلسييييجاه وا اسيييين، وهييييس   ييييب ر  لييييو هلييييوا  ييييامال ميييين الفوا ييييد والعليييير 

 !وا اسن، فأيتن ر  ها؟
 يا، بييس مهاهليا مميا يتجيا  األماإإق ر  هيا ني  ال م، وال واوي ، وليله : ايفيواع

الواويي  والييال م فقيي  هييو بليياق  ييالهلر وبييدع ر وتصيي فاعر وتييأويتالعر وايي يت  
 .الجاو من ه  ها وش ها

ورليييك هيييو نايتيييا الجصييي  امل ليييوع مييين علمييياء املسيييالم، وعليييى هييي ا امليييج أ 
ساروا، وبيه هنضيوا، فل ير مجيا الي    ايفمليس وحسين الثجياء، و سيأل اهلل أق صيزل 

 .ب لوا من  ص ، وما كدموا من و د وو اد هلر الثواع والع اء على ما
  األشعرية والمعطلة ومن جرى مجراها علىكالمه: 

وكيال شيلخ املسييالم   ال يالم علييى حيديتض الصيورة و ييبء الي ع تبيياريف  -9
"تلبله ايف ملا"وتعاج من   ابه 

(1): 
وال ريت  أق عجد ايف ملا مم جع أق يت و وا م بعني هلل  ما مي جيع أق يت يوق هيو "
يت، و ما مي جع أق يت وق كد أتاهر   صورة، و ما مي جع أق يت جلى  ياح ا، ا 

 .و ما مي جع أق يت ش  عن ساكه
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ميا يتقوليه  إما أق يت وق ما أه  به ال سول هو احل ، أو... فأحد األم يتن ال م
 .هؤالء ايف ملا، ومها م جاكضاق نايتا ال جاكض

 .اهي" أ ه مجاف   ومن ع   ما واء به ال سول، ، وافق ر، فال ريت 
ميي اده بايف ملييا هجييا هيير األشييع يتا ونيي هر ميين املع لييا، واألشييع يتا مقصييودوق 
بالقصد األول، وال شك أق  ث ا مج ر ع   ما واء به ال سول صلى اهلل علله 

 .، وافق ر وسلر ،
 !فأيتن ر   ا اسن إق  اق من العدل ر  ها ؟

  النظار لطوائفنقده: 
"  تلبيييله ايف مليييا"   كيييال شيييلخ املسيييالم - 31

وإهيييا املقصيييود هجيييا : " (3)
إب يييال  يييس تأويتيييس فليييه ا يتييي  لل لييير عييين موا يييعه، وإحلييياد فليييه، ورد مليييا كصيييد 
بالجص، ف د ما   بوا به مين احلي ، في ق هي ا شيأق ا ي فني لجصيوص الصيفاه، 
إرا محلييوا احلييديتض علييى مييا هييو يفابيي     فييه األميي ، مل تجييا     رلييك املعييىن 

وال   داللييا احلييديتض عللييه إرا اح مييس رلييك، وكييد ال يت ييوق   هيي ا  الصييحل ،
املقيييام  ييياا يتن   دالليييا احليييديتض علليييه  فليييا وإيفباتيييا، ول ييين تجيييا ع ر   ا يتييي  
ال لر عن موا عه، واملحلاد   أىلاء اهلل وآيتاته، وهو ما أب لوه وع لوه و ي بوا 

  مييين ه ييم ر فلميييا بييه مييين احليي ، فييي ق ه ييأ الجقيييار فلمييا  ييي بوا بييه و فيييوه أ يي
 .اهي" صدكوا به وعلموه 

 ييالم شييلخ املسييالم هجييا علييى الجقييار ميين خم ليي  ال وا يي  و ملييا ومع زلييا 
 .ا بالدروا األوجيتوأشع  
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حليادهر، وهيو كصيد إومقصوده يتجص  فق  على إب ال تأويتالعر واي يتف ر و 
ا ييس شيي عب و ييادي، يتق يي  بييه احليي  علييى البااييس ويتدفعييه، وال يتلييزم اجملاهييد املج

 .عن احل  الجاص  لديتن اهلل ال شانس ب عداد حماسن أهس البااس والبد 
  اإلسالم في الخوارج شيخرأي: 

" الصحلحني "   -33
ىلع  رسيول اهلل : عن علب ر ب اهلل عجه، كال (3)
سييل  ج كييوم   آهيي  الزميياق، أحييدا  األسييجاق، : "صييلى اهلل عللييه وسييلر يتقييول

ه  ال يتا، ال صاو  إمياهنر حجاو هر، مي كيوق سف اء األحالم، يتقولوق من كول 
مييين اليييديتن  ميييا ميييي ق السييي ر مييين ال مليييا، فأيتجميييا لقل ميييوهر، فييياك لوهر، فييي ق   

 ".ك ل ر أو ا ملن ك ل ر يتوم القلاما
ورو  الجسيييا ب
أيت رسيييول اهلل صيييلى اهلل علليييه وسيييلر : عييين أأ بييي  ة، كيييال (1)

لييه، ومل يتعيي  ميين وراءه شييلما، مبييال، فقسيير، فييأع ى ميين عيين ميلجييه وميين عيين  ا
رويييس أسيييود، ! ميييا عيييدل    القسيييما! يتيييا حمميييد: فقيييام رويييس مييين ورا يييه، فقيييال

م مييوم الشييع ، عللييه يفوبيياق أبلضيياق، فغضيي  رسييول اهلل صييلى اهلل عللييه وسييلر 
: ، ، كييال"واهلل ال صييدوق بعييدي روييال هييو أعييدل ميي  : "نضييبا شييديتدا، وكييال

ج ر، يتقيي ؤوق القيي آق، ال صيياو  تيي اكل ر، خييي ج   آهيي  الزميياق كييوم  ييأق هيي ا ميي"
مي كييوق ميين املسييالم  مييا مييي ق السيي ر ميين ال ملييا، سييلماهر ال حلليي ، ال يتزالييوق 
خي ووق، حىت خي ج آه هر مع املسل  الدوال، في را لقل ميوهر، فياك لوهر، هير 

 ".ش  اال  وااللقا
                                                           

  ياع الز ياة -31)ومسيلر ( 3333  اع املجاك  حيديتض ركير -33)صحل  الب اري ( 3)
 .  3133، حديتض ركر 
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ايي  أدب  هيير شيي  ك لييى: "أ ييه كييال: وفلمييا رواه الرتميي ي ونيي ه عيين أأ أمامييا
 ".السماء، ه  ك لى من ك لوه 

ور يي  أ ييه ىلييع الجيي  صييلى اهلل عللييه وسييلر يتقييول رلييك ميي اه م عييددة، وتييال 
يتيييوم تبيييلض وويييوه وتسيييود وويييوه فأميييا الييي يتن اسيييوده } : فيييل ر كيييول اهلل تعييياج

{وووه ر أ ف مت بعد إميا  ر 
(3). 

فأما ال يتن   كليوذر }: هؤالء ال يتن  ف وا بعد إمياهنر، وتال كوله تعاج: وكال
{ يت  فل بعوق ما تشابه مجه اب غاء الف جا واب غاء تأويتله

(1). 
 . انوا فزيت  ذر: وكال

بعييد أق ر يي  ( 343 -341ص " )الصييارم املسييلول "كييال شييلخ املسييالم   
 :ه ه األحاديتض ون ها   شأق ااوارج

أميي  بق ييس ف يي ه األحاديتييض  ل ييا دللييس علييى أق الجيي  صييلى اهلل عللييه وسييلر "
ليمن : اا فا ه ا ال وس العات  علله، وأه  أق   ك ل ر أوي ا ملين كي ل ر، وكيال

 ".أدر   ر ألك لج ر ك س عاد وارم، ور   أهنر ش  اال  وااللقا
وال صو  أق يت وق أم  بقي ل ر مبجي د ك ياهلر الجياو  ميا يتقاتيس الصيا س : "وكال

أولميييك إهييا يتشيي   ك يياهلر حيييىت  ميين كييااع ال  يتيي  وحنيييوه  مييا يتقاتييس البغيياة، ألق
تج سييي  شيييو   ر، فل فيييوا عييين الفسييياد، ويتيييدهلوا   ال اعيييا، وال يتق ليييوق أيتجميييا 
لقيييوا، وال يتق لييييوق ك ييييس عييياد، وللسييييوا بشيييي  ك ليييى ايييي  أدب السييييماء، وال يتييييؤم  
بق ل ر، وإها يتؤم    آه  األم  بق اهلر، فعلر أق هيؤالء أووي  كي ل ر مي وك ر 
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: فلييه حييىت م كييوا مجييه،  مييا دل عللييه كولييه   حييديتض علييبميين الييديتن، ملييا نلييوا 
، "مي كييوق ميين الييديتن  مييا مييي ق السيي ر ميين ال ملييا، فأيتجمييا لقل مييوهر، فيياك لوهر "

 .ف ت  األم  بالق س على م وك ر، فعلر أ ه املوو  له
لييو يتعليير : "وهليي ا وصيي  الجيي  صييلى اهلل عللييه وسييلر ال ا فييا اااروييا، وكييال

ر ما كضب هلر على لساق حممد، لج لوا عن العميس، وآيتيا ايفلي ال يتن يتصلبوهن
رليييك أق فيييل ر رويييال ليييه عضيييد ليييله ليييه ررا ، عليييى رأو عضيييده مثيييس حلميييا 

 ".الثدي، علله شع اه بلض 
إهنيير خي وييوق علييى حييني ف كييا ميين الجيياو، يتقيي ل ر أد  ال ييا ف ني إج : "وكييال
 ".احل  

 ".الصحل  "وه ا  له   
 .  ر ال لعموم  وهنر بغاة حماربنيفثب  أق ك ل ر اصوص صف

وه ا القدر مووود   الواحد مج ر  وووده   العدد مج ر، و إهيا مل يتقي ل ر 
علييب ر ييب اهلل عجييه أول مييا ا يي وا، أل ييه مل يتييف لييه أهنيير ال ا فييا املجعوتييا، حييىت 

يتق لييوق : "سييف وا دم ابيين هبيياع، وأنيياروا علييى سيي ح الجيياو، فق يي  فييل ر كولييه
، فعلر أهنر املياركوق، وأل يه ليو كي ل ر كبيس "وبدعوق أهس األديتاق أهس املسالم، 

ا اربييا، ل مبييا نضييب  هليير كبييا ل ر، وتف كييوا علييى علييب ر ييب اهلل عجييه، وكييد  يياق 
واسيي مالف ر  حييال الجييي  صييلى اهلل عللييه وسيييلر    هحاو ييه إج مييداراة عسييي   

 .اهي" حاو ه   أول األم  إج اس مال  املجافقني 
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ن ركر محاسنهم مع أنه م خي ر م ن كثي ر م ن مبتدع ة زمانن ا  إر  فأي: قلت
ك   انوا بعي   دين ع   ن الش   ر، ف   ي العب   ادة  وبعي   دين ع   ن تعطي   ل أس   ماء اهلل 

 !وصفاته  األمر الذي غلب على مبتدعة زماننا ؟
   تح    ذير ش    يخ اإلس    الم م    ن الب    دع وأهله    ا  ونقل    ه اتف    ا

 :المسلمين على وجوش رلك 
تلمليييياكيييال شييييلخ املسييييالم ابيييين  -31

ر يييي  الجيييياو مبييييا يت  هييييوق هييييو   : "(3)
 :األصس على وو ني

 .ر   الجو : أحدمها
 .ر   الش ص املعني احلب أو املل : والثاب

الغلبييا،   أمييا األول، ف ييس صييج  رمييه اهلل ورسييوله صيي  رمييه، ولييله رلييك ميين
 ما أق  س صج  مدحه اهلل ورسيوله صي  مدحيه، وميا لعجيه اهلل ورسيوله لعين،  

 .صلى اهلل علله ومال   ه يتصلى علله ما أق من 
فيياهلل رم ال يياف  والفيياو  والفاسيي  والقييامل والغييوي والضييال واحلاسييد والب لييس 
والسيياح  وآ ييس ال بييا ومو لييه والسييارق والييزاب وامل  ييال والف ييور وامل  يي  ايفبييار 

 .وأمثال هؤالء
ل ييي ب  ميييا محيييد امليييؤمن ال قيييب والصيييادق والبيييار والعيييادل وامل  يييدي وال اشيييد وا

 .وامل صدق وال حلر وأمثال هؤالء
ولعييين رسيييول اهلل صيييلى اهلل علليييه وسيييلر آ يييس ال بيييا ومو ليييه و اتبيييه وشييياهديته، 
 وا لس وا لس ليه، ولعين مين عميس عميس كيوم ليوط، ولعين مين أحيد  حيديفا أو
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آو  حميييديفا، ولعييين اامييي  وعاصييي ها ومع صييي ها وحامل يييا وا موليييا إلليييه وبا ع يييا 
وشييارذا وآ ييس مثج ييا، ولعيين الل ييود والجصييار  حلييض ح ميي   ومشييرتيت ا وسيياكل ا

علل ر الشحوم فجملوها فباعوها وأ لوا مثج ا، ولعن اهلل ال يتن يت  موق ما أ زل 
 ... ".اهلل من البلجاه واهلد  من بعد ما بلجه للجاو

 :وأما الش ص املعني فل    ما فله من الش    موا ع مج ا: "كال
 :اامله مبا فله له أق يت   : املقلوم -

ق أبا إ! يتا رسول اهلل: إما على ووه دفع المه واس لفاء حقه،  ما كال  هجد
سييفلاق روييس شييحل ، ولييله يتع ليي  ميين الجفقييا مييا يت فليي  وولييدي، فقييال هلييا 

 ".ه ي ما يت فلك وولديف باملع و  "الج  صلى اهلل علله وسلر 
كيييال ". وعقوب يييه  يل الواويييد حييييس ع  يييه: "و ميييا كيييال صيييلى اهلل علليييه وسيييلر 

 ".ع  ه ش ايت ه، وعقوب ه حبسه : "و لع
و ياق اهلل  ال حي  اهلل ايف   بالسوء من القيول إال مين الير}: وكال اهلل تعاج

{ىللعا عللما
(3) . 

وكد روي أهنا  زل    روس  زل   كوم، فلر يتق وه، ف ق  اق ه ا فيلمن الير 
؟ -ق الصيييحل  أ يييه واوييي  وإق  يييا -بيييرتيف كييي اه الييي ي تجيييا   الجييياو   وووبيييه 

 !ف ل  مبن الر مبجع حقه ال ي اتف  املسلموق على اس حقاكه إيتاه ؟
أو يتيي    ااملييه علييى ووييه القصيياص، ميين نيي  عييدواق، وال دهييول    يي ع، 

 .وال الر الغ ، وت يف رلك أفضس
 .أق يت وق على سبلس الجصلحا للمسلمني   ديتج ر ود لاهر: ومج ا -
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مليا اس شيياره الجي  صييلى : عين فاامييا بجي  كييله  احليديتض الصييحل   ميا 
أمييا : "فقييال. و يير إ ييه ه بيي  معاويتييا وأبييو: اهلل عللييه وسييلر ميين تييج  ؟ كاليي 

ال : "، وروي"معاويتا، فصعلويف ال مال له، وأما أبو و ر، ف وس   اع للجسياء
، فبييني هلييا أق هيي ا فقيي  كييد يتعجييز عيين حقييك، وهيي ا "يتضييع عصيياه عيين عاتقييه 

 .ق تضمن ر   عل  اااا إق ه ا  اق  صحا هلا، و يتؤريتك بالض ع، وإ
ومييين  و  معيييىن هييي ا  صييي  ال ويييس فيييلمن يتعامليييه، ومييين يتو ليييه، ويتوصيييب إلليييه،

 .يتس ش ده، بس ومن يت حا ر إلله، وأمثال رلك
وإرا  ييياق هييي ا   مصيييلحا هاصيييا، ف لييي  بالجصييي  فلميييا يت علييي  بيييه حقيييوق 

ميال أهيس اليديتواق، ون هيا عموم املسلمني من األمي اء، واحل يام، والشي ود، والع
 !؟

: فييال ريتيي  أق الجصيي    رلييك أعقيير،  مييا كييال الجيي  صييلى اهلل عللييه وسييلر
هلل، : "ملييييين يتيييييا رسيييييول اهلل؟ كيييييال: كيييييالوا". اليييييديتن الجصيييييلحا، اليييييديتن الجصيييييلحا"

 ".ول  ابه، ول سوله، وأل ما املسلمني وعام  ر 
ال يا، فجعيس يتي    أمي  فال يا وف: وكد كالوا لعمي  بين اا ياع   أهيس الشيور 

أميي ا وعلييه ما عييا لييه ميين  -وهيير أفضييس األمييا  -  حيي   ييس واحييد ميين السيي ا 
 .تعللجه

وإرا  اق الجص  واوبيا   املصيان الديتجليا اااصيا والعاميا، مثيس  قليا احليديتض 
سيييأل  مال ييا والثيييوري : اليي يتن يتغل ييوق أو يت ييي بوق،  مييا كيييال حيييى بييين سييعلد

عن ال وس يتي  ر   احليديتض أو ال حيفيل  واألو اعب -أاجه  -والللض بن سعد 
 .بني أم ه: ؟ فقالوا
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فالق  ي ا وفيالق  ي ا :  ه يتثقس علب أق أكولإ: وكال بعض ر ألمحد بن حجبس
إرا س   أ   وس   أ ا، فميىت يتعي   ايفاهيس الصيحل  : وفالق   ا، فقال
 من السقلر ؟ 

 ومث    ل أئم    ة الب    دع م    ن أه    ل المق    االت المخالف    ة للكت    اش والس    نة أو
العبادات المخالفة للكت اش والس نة  ف إن بي ان ح الهم وتح ذير األم ة م نهم 

الرج   ل يص   وم : ي   ل ألحم   د ب   ن حنب   لقواج   ب باتف   ا  المس   لمين  حت   ى 
إرا ص  ام : ويص  لي ويعتك  ف أح  ب إلي  ك أو ي  تكلم ف  ي أه  ل الب  دع؟ فق  ال

وص  لى واعتك  ف  فإنم  ا ه  و لنفس  ه  وإرا تكل  م ف  ي أه  ل الب  دع فإنم  ا ه  و 
 .أفضل هذاللمسلمين  

 ،فبني أق  فع ه ا عيام للمسيلمني   ديتيج ر، مين ويجه ايف ياد   سيبلس اهلل
إر ت  يي  سييبلس اهلل وديتجييه ومج اوييه وشيي ع ه ودفييع بغييب هييؤالء وعييدواهنر علييى 
رلييك واويي  علييى ال فايتييا باتفيياق املسييلمني، ولييوال ميين يتقلمييه اهلل لييدفع  يي ر 

ميين أهييس  لالء العييدوهييؤالء ، لفسييد الييديتن، و يياق فسيياده أعقيير ميين فسيياد اسيي 
احل ع، ف ق هيؤالء إرا اسي ولوا مل يتفسيدوا القليوع وميا فل يا مين اليديتن إال تبعيا، 

 .اهي" وأما أولمك ف ر يتفسدوق القلوع اب داء
للجق  امل ء الف ق اهلا س بني موك  املسلمني ال ي يتجقليه شيلخ املسيالم : كل 

األميييا ميييج ر واوييي  ونييي ه بيييأق املقيييااله امل الفيييا وبلييياق حيييال أهل يييا واييي يت  
باتفييياق املسيييلمني، وبيييني واكيييع  ثييي  ممييين يتج سييي  إج السيييلفلا وامليييج أ السيييلفب 

فليا ! فضال عن ن هر  ل  يتعيدوق ال حي يت  مين البيد  وأهل يا شيغبا وتشيددا ؟
 !ويتا لغ با املجافحني عجه ! ويتا لغ با الديتن! بعد ما بني املوكفني
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ش   باش الس   لف م   ن يلتح      فم   ن: ث   اراآوواهلل إن لم   وقفهم ه   ذا وث   ارا و 
بطائفة ضالة  وي دافع عنه ا  وي والي ويع ادي م ن أجله ا  وم نهم م ن يلتح   
بطائف  ة أخ  رى  ويفع  ل مث  ل م  ا فع  ل غي  ره  وم  نهم م  ن يع  ي  محاي  دا  وق  د 

 .كثر مما يغار على المنهج السلفي وأهلهأيغار على أهل البدع وبدعهم 
اء، ف ق ديتجيك وأ صياره   الل ر أ ق  ديتجك ودعوتك وا ص ه إ ك  ل  الدع

ن با شديتدة، كد ه هلر مين ت ويى مجيه الجصي ة، واشي د ذير سياعد أهيس البيد ، 
 .وال  اص  إال أ  ، فجعر املوج أ   و عر الجص 

ومين كيال ": "مج ياج السيجا"وكال شلخ املسيالم ابين تلمليا رمحيه اهلل    -33
خمالفيا ال  ياع والسيجا، إ ه تعمد القلر وتعمد معصلا اهلل ورسيوله و : عن    د

ومل يت ن   لك، فقد ذ ه، وإرا  اق فله رلك، فقد ان ابه، ل ن يتباح من رلك 
مييا أباحييه اهلل ورسييوله، وهييو مييا يت ييوق علييى ووييه القصيياص والعييدل، ومييا حي يياج 

إلله ملصلحا الديتن و صلحا املسلمني
(3). 

 حقب فالق   ب  وأه  مايل ومجع :  قول املش  ب املقلوم  فاألول -3
ليير اال حييي  اهلل ايف يي  بالسييوء ميين القييول إال ميين }: وحنييو رلييك، كييال تعيياج

}
(1) . 

ألق كي   الضيل  واوي   ميا دلي   -وكد  زل  فلمن  ا  كوما فلر يتق وه
، فلميا مجعيوه حقيه،  ياق ليه ر ي  رليك، وكيد أرق -علله األحاديتيض الصيحلحا 

:  رع يير وميياهلر، وكييال لييه الجيي  صييلى اهلل عللييه وسييلر أق يتعيياكب ر مبثييس كيي اه  

                                                           

(3( )5/343-343 .) 
 . 344: الجساء( 1)
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ا صيي  : "، أل ييه كييد يفبيي    الصييحل  أ ييه كييال" صيي ه واويي  علييى  ييس مسييلر "
أ صيي ه مقلومييا، ف ليي  أ صيي ه ! يتييا رسييول اهلل: كليي ". أهييايف ااملييا أو مقلومييا

 ". جعه من القلر، ف لك  ص يف إيتاه : "ااملا؟ كال
أهنييا  ل أمييا احلاوييا، فمثييس اسيي ف اء هجييد بجيي  ع بييا،  مييا يفبيي    الصييحو ( 1
إق أبييا سييفلاق روييس شييحل ، ال يتع ليي  وبيي  مييا يت فليي  ! يتييا رسييول اهلل: كاليي 

 "ه ي ميا يت فليك ووليديف بياملع و  : "فقال صلى اهلل علله وسلر . باملع و 
، ميين حييديتض عا شييا، فليير يتج يي  علل ييا كوهلييا، وهييو ميين أه ويياه   الصييحلحني

 .وجه كول املقلوم
هلل عللييه وسييلر لفاامييا بجيي  كييله ملييا وأمييا الجصييلحا، فمثييس كولييه صييلى ا( 3

أميا معاويتيا، : "فقيال. ه بي  أبيوو ر ومعاويتيا: اس شارته فلمن ه ب ا، فقال 
: و  لفييل)فصييعلويف ال مييال لييه، وأمييا أبييو و يير، فييال يتضييع عصيياه عيين عاتقييه 

فلمييا اس شييارته فييلمن ت ييزوج، ر يي  مييا ا يياج ". ، ا  حييب أسيياما(يتضيي ع الجسيياء
 .وال فلمن يتعاملهلله، و  لك من اس شار ر إ

والجصيييلحا مييييأمور ذيييا، ولييييو مل يتشيييياوره، فقيييد كييييال صيييلى اهلل عللييييه وسييييلر   
ملييين يتيييا : كيييالوا. ، يفاليفيييا"اليييديتن الجصيييلحا، اليييديتن الجصيييلحا: "احليييديتض الصيييحل 
 ".هلل، ول  ابه، ول سوله، وأل ما املسلمني وعام  ر : "رسول اهلل؟ كال

ن الجي  صيلى اهلل علليه وسيلر، أو و  لك بلاق أهس العلر ملن نل    روايتا ع
تعمد ال  ع علله أو على من يتجقس عجه العلر، و  لك بلاق من نلي    رأي 
رآه   أم  الديتن من املسا س العلملا والعمللا، ف  ا إرا ت لر فله امل سياق بعلير 
وعدل وكصيد الجصيلحا، فياهلل تعياج يتثلبيه عليى رليك، ال سيلما إرا  ياق املي  لر 
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ج بدعا، ف  ا ص  بلاق أم ه للجاو، ف ق دفع ش ه عج ر أعقير مين فله داعلا إ
 .اهي" دفع ش  كااع ال  يت  

وكييال شييلخ املسيييالم -34
فال سيييول صييلى اهلل علليييه وسييلر بيييني : فصييس: "(3)

األصول املوصلا إج احل  أحسن بلاق، وبني ا يتاه الدالا على ااال  سيبحا ه 
بسيي    كييد  ييه علييى أحسيين ووييه،  مييا وأىلا ييه احلسييىن وصييفاته العللييا ووحدا ل

 .موا ع
وأمييا أهييس البييد  ميين أهييس ال ييالم والفلسييفا وحنييوهر، ف يير مل يتثب ييوا احليي ، بييس 
أصييلوا أصييوال تجيياكض احليي ، فليير يت ف يير أهنيير مل يت  ييدوا ومل يتييدلوا علييى احليي ، 
حيييىت أصيييلوا أصيييوال تجييياكض احلييي ، ورأوا أهنيييا تجييياكض ميييا وييياء بيييه ال سيييول يتيييه، 

ال سيول : واء به ال سول صلى اهلل علله وسلر، ، تارة يتقوليوق فقدموها على ما
 ... واء بال ج لس: واء بال أويتس، وتارة يتقولوق: واء بال  للس، وتارة يتقولوق

بس مل يتقصد أق خي  إال باحل ، ل ين بعبياراه : وأما أ ث  امل  لمني، فلقولوق
علييى مع ف ييه بييالجق  بعييض اهلميير لال تييدل وحييدها عللييه، بييس ا يياج إج ال أويتييس، ل
 .والعقس، ويتبعث ا على تأويتس  المه، للعقر أو ها

واملالحدة يتسل وق مسيلك ال أويتيس، ويتف حيوق بياع الق م يا، وهيؤالء صيو وق 
 .ال أويتس مع اااصا

اااصييييا كيييد ع فييييوا أق ميييي اده ال  للييييس للعامييييا، : وأميييا أهييييس ال  للييييس، فلقولييييوق
 .فال أويتس مم جع

                                                           

 (. 443-33/439(( ) مو  الف او ( ))3)
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هليا : يفيام العيوام عين ال أويتيس، ل ين أولميك يتقوليوقوالف يتقاق يتسل وق مسيلك إ
 ي بوا : تأويتس يتف مه اااصيا، وهيب ا يتقيا الغيزايل   إمليفيام، اسي قب  أق يتقيال

ألعمييال  الق ام ييا، بييس تأويتييس اايي  عيين اللمصييلحا، وهييو أيتضييا ال يتيي   تأويتييس 
 .املال  ا واللوم ا ه 

ا خميال  ل  يتقيا أهيس و  لك اا فا من الفالسيفا تي   ال أويتيس   رليك، وهي 
 .ال  للس

مليا ر ي  إسي اف ر   ال أويتيس، ور ي ه " املحلياء"وكد ر   الغيزايل هي ا عيج ر   
 .ون ها" السبعلجلا"  موا ع،  ما ح ى  المه   

إال اهلل، أو له تأويتس خيال  معجاه ه ا ال يتعلر : ال يتن يتقولوق: والقسر الثالض
علوق ال سول وني ه ني  عياملني مبيا أ يزل اهلل، ااه ه، ال يتعلمه اال اهلل، ف ؤالء ص

فيييال يتسيييونوق ال أويتيييس، ألق العلييير بيييامل اد عجيييدهر مم جيييع، وال يتسييي جلزوق القيييول 
هوابيوا مبيا : ب  يتقا ال  للس، ملا فل يا مين ال صي يت  ب ي ع ال سيول، بيس يتقوليوق

صعليوق  مياق بألفااه، وإق مل يتف موا معجياه،ال يتف مو ه، للثابوا على تالوته، وامل
د مبييا ال  فييع فلييه للعامييس، بييرلييك تعبييدا حمضييا علييى رأي اجمليي ة اليي يتن صييو وق ال ع

 .بس يتؤو  علله
وال الم على هيؤالء وفسياد كيوهلر مي  ور   موا يع، واملقصيود هجيا أق الي ي 
دعيياهر إج رلييك اييج ر أق املعقييول يتجيياكض مييا أهيي  بييه ال سييول صييلى اهلل عللييه 

ال سيييول، وكيييد بسييي  ال يييالم عليييى رد هييي ا    وسيييلر ، أو اييياه  ميييا أهييي  بيييه
موا ع، وبني أق العقس ال يتجاكض السمع، وأق ما  اكضه ف و فاسد، وبيني بعيد 

إ يه : ه ا أق العقس مواف  مليا وياء بيه ال سيول، شياهد ليه، ومصيدق ليه، ال يتقيال
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هيو م ي ع : ن  معارض فقي ، بيس هيو موافي  مصيدق، فأولميك  يا وا يتقوليوق
 .مجاكض

 .أ ه ال يت  ع وال يتجاكض: بني أوال
 .أ ه مصدق مواف : ، بني يفا لا

وأما هؤالء، فبني أق  الم ر ال ي يتعار وق به ال سول بااس ال تعارض فليه، 
وال يت فييب  و ييه بييااال ال يتعييارض، بييس هييو أيتضييا خمييال  لصيي يت  العقييس، ف ييير  

 : ا وا يتدعوق أق العقس يتجاكض الجقس، فبني أربع مقاماه
 .كضهأق العقس ال يتجا -3
 .، يتبني أق العقس يتوافقه -1
 .ويتبني أق عقللاعر ال  عار وا ذا الجقس باالا -3
 .ويتبني أيتضا أق العقس الص يت  خيالف ر -4

، ال يت فييب أق العقييس يتب ييس مييا عار ييوا بيييه ال سييول، بييس يتبييني أق مييا وعليييوه 
دلييلال علييى إيفبيياه الصييا ع إهييا يتييدل علييى  فلييه، ف يير أكيياموا حجييا تسيي لزم  فييب 

 .الصا ع، وإق  ا وا يتقجوق أهنر يتثب وق ذا الصا ع
ها يتدل على  فب إواملقصود هجا أق  الم ر ال ي  عموا أهنر أيفب وا به الصا ع 

الصيييا ع وتع لليييه، فيييال يت فيييب فليييه أ يييه باايييس مل يتيييدل عليييى احلييي ، بيييس دل عليييى 
 .البااس ال ي يتعلموق هر وسا   العقالء أ ه بااس

، ويتقييال "ت تليي  األصييول   ت يي يت  ال سييول: "وهليي ا  يياق يتقييال   أصييوهلر
، وعلوهيا أصيوال للعلير "ت تل  األصول   خمالفا ال سول واملعقيول : "أيتضا هب
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بااييال ، وهييب أصييول تجيياكض العليير بييه، فييال يتيي ر العليير بااييال  إال مييع اع قيياد 
 . قلض ا

لعلير وف ق بني األصس والدللس املس لزم للعلير بيال ع، وبيني املجياكض املعيارض ل
 .اهي" بال ع 
هس جتيد أسيلوبا   ي ا   الصيد  بياحل  ودحيض ! أيت ا الشاع السلفب: كل 

 !البااس ؟
إق ه ا ال يالم موويه إج اوا ي  وميدارو  ا ي  وال تيزال كا ميا، وهليا وجيود 
و  ييياع عليييى خم لييي  ايفب ييياه، وهلييير ه يييوط هجيييوم وه يييوط دفيييا  وأو يييزة 

ا والف  يتيييا والعاافليييا العملييياء، سييي يتا، تبيييض   صيييفو  شيييبابجا املجومييياه العقللييي
فلج أ عن  س ه ه األعمال شباع و  اع يتدافعوق عن هي ه امليدارو أ ثي  مميا 
يتييدافعوق عييين مدرسييي  ر وميييج ج ر السييلفب، ويتصيييدروق بييي لك   بيييا ومقيييااله 

 .ومجاهأ للح ما -على حد  عم ر -تضع مجاهأ للعدل
 !ومىت صدره ه ه ال   ؟

ج أ السييييلفب ميييين العقال لييييني وتالمليييي  حلجمييييا  يييياق اهلجييييوم  اسييييحا علييييى امليييي
ال ويف ي احلاكديتن على املج أ السلفب وعلى أهله؟ مل  سمع صوتا ومل    مقاليا 

وال   ابا إال   أ در الجادر
واسي م  األمي  عليى رليك سيجني وسيجني، فلميا !!  (3)

هي  الغليوروق لليدفا  عين احلي  ولقميع الباايس وأهليه؟ هبي  األكيالم، وارتفعي  
 . ال  بالعدل واالع دال وال وس  والوس لااألصواه؟ ت

                                                           

 . وحىت ه ا الجادر  اق  علفا وال يت ف  مع حجر االحن ا ( 3)
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إق القلر  س القلر أق تفسحوا اجملال للبااس يتغيزو احلي    عقي  داره ! يتا كوم
 .و  بلده ال ي ا  ه اهلل على أيتدي الدعاة امل لصني واجملاهديتن الصادكني

فيييييي را هيييييي  الضييييييعفاء املسييييييا ني، حييييييي روق ويتجيييييي روق ه يييييي  البييييييد  وأهل ييييييا، 
مجيياهج ر وبييدع ر، رمل مييوهر بال شييدد وايفييور والقليير،  ويت شييفوق عيين عييوار

رنيير عجييزهر عيين  صيي ة احليي ، والييدفع عجييه، ورنيير  ييآلا مييا كييدموه لليي يتاد عيين 
بال با ب عليى احل ، وبدل أق ت فعوا رايتا احل ، ويفب ر م عوريتن ت فعوق عق ت ر 

أهس البد ، ال يتن الم ر امل شددوق ال يتن يت   وق بعض بيدع ر وال يتشيلدوق 
 .حاسج رمب

فعليييى ميييج ق ر هييي ا يت يييوق سيييلفجا الصيييان الييي يتن تصيييدوا لجقيييد أهيييس البيييد ، 
فل   وق بدع ر فق ، ويتجف وق وحيي روق مج يا، ويتيأم وق مبقيااع  ر وهجي اهنر، 
يت يييوق هيييؤالء السيييل  الصيييان، وعليييى رأسييي ر أمحيييد بييين حجبيييس    ما يييه، وابييين 

يت يييوق هيييؤالء مييين تلمليييا    ما يييه، وابييين عبيييدالوهاع    ما يييه، عليييى ميييج ق ر 
 .أالر القاملني

إق  ييياق هيييؤالء مل يتع فيييوا العيييدل ! ويتيييا للج يييس باملسيييالم! فليييا للداهليييا اليييدهلاء
 !!ال ي ع ف موه واه ديت ر إلله 

وكيييال شيييلخ املسيييالم وهيييو يتقييي ر اشييي مال ال  ييياع والسيييجا عليييى  ليييع  -35
 :اهلد  ويتجقد األراء ا ديفا   األصول والف و ؟ كال

إق ال  ياع والسيجا ال يتيدالق عليى : ال الم الي يتن يتقوليوق وأيتن ه ا من أهس"
 ا ؟ق أصول الديتن تس فاد بقلاو العقس املعلوم من ن مهإأصول الديتن مال، و 
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إق : و  لك األمور العمللا ال  يت  لر فل ا الفق اء ، ف ق من الجاو من يتقول
ح ييييام القليييياو حي يييياج إللييييه   معقيييير الشيييي يتعا، لقلييييا الجصييييوص الدالييييا علييييى األ

الشييي علا،  ميييا يتقيييول رليييك أبيييو املعيييايل وأمثاليييه مييين الفق ييياء، ميييع ا  سييياذر إج 
مييي ه  الشيييافعب وحنيييوه مييين فق ييياء احليييديتض، ف لييي  مبييين  ييياق مييين أهيييس رأي 

ال أكييس ميين رلييك، إال وفييا وحنييوهر، ف  ييه عجييدهر ال يتثبيي  ميين الفقييه بالجصييوص 
مييييين أصيييييحاع ق اا اسيييييا لني إحيييييىت ! الييييي أي والقلييييياو ؟" وإهيييييا العميييييدة عليييييى

املع فيييا نلييي  عليييل ر اسييي عمال الييي أي وكليييا  -بسيييب  خميييال   ر هلييير -الشيييافعب
 .بالجصوص

وب  اء هؤالء أهس القاه ،  ابن حزم وحنوه ممن يتدعب أق الجصيوص تسي وع  
ج اسيي جباط واسيي   اج أ ثيي  ميين إ لييع احلييواد  باألىليياء اللغويتييا اليي  ال ا يياج 
 ياع، وتثب يه   معيىن األصيس وحنيو  ع الجصوص، حىت تجفب داللا فحيو  اا

 .رلك من املوا ع ال  يتدل فل ا اللفل اااص على املعىن العام
يفييييار وال وسيييي    رلييييك ا يتقييييا فق يييياء احلييييديتض، وهييييب إيفبيييياه الجصييييوص وا 

الصييحابلا علييى   ييور احلييواد ، ومييا هيي ج عيين رلييك،  يياق   معييىن األصييس 
 .وفحو  اا اع، إر رلك من  لا دالاله اللفل

وأيتضا، فال أي  ث ا ما يت وق   اقل  املجياط الي ي ال هيال  بيني الجياو   
اس عمال ال أي والقلاو فله، ف ق اهلل أمي  بالعيدل   احل ير، والعيدل كيد يتعي   

 .بال أي وكد يتع   بالجص
إرا او  يد احليا ر فأصياع فليه أوي اق، : "وكد كال الج  صلى اهلل علله وسيلر

 ".أو وإرا او  د فأه أ، فله 
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العيييدل  م ييياق، فحليييض تعييي رإر احليييا ر مقصيييوده احل ييير بالعيييدل مسييي  امل
احلقلقييب لل عيي ر أو ال عسيي    علمييه أو عملييه،  يياق الواويي  مييا  يياق بييه أشييبه 
وأمثييس، وهييو العييدل املقييدور، وهيي ا بيياع واسييع   احل يير   الييدماء واألمييوال، 

 .ون  رلك من أ وا  القضاء، وفل ا ص  د القضاة
ن  ثييي  مييين الجييياو احلاويييا إج الييي أي ا يييد ، ألهنييير صيييدوق مسيييا س  وإهيييا اييي

 ث ة، وف وعا عقلما، ال مي ج ر إدهاهلا اي  الجصيوص،  ميا يتوويد   في و  
 .من ولد الف و  من فق اء ال وفا ومن أه  عج ر

 :وه ا ووابه من وووه
 أق  ث ا من تلك الف و  املولدة املقدرة ال تقع أصال،: أحدها -3
 اق   لك، مل ص  أق تدل علله الجصوص، ومن تدب  ما ف عه املولدوق   وما

 .من الف و  من باع الوصايتا وال الق واألمياق ون  رلك، علر صحا ه ا
أق ت ييوق تلييك الفيي و  واملسييا س مبجلييا علييى أصييول فاسييدة، : الووييه الثيياب -1

 .ل افمن ع   السجا، بني ح ر رلك األصس، فسق   تلك الف و  املولدة  
، فيي ق ناليي  ف وعييه  مييا بلغجييا عيين "ايفييامع ال بيي "وهيي ا  مييا ف عييه صيياح  

مثلييه مثييس ميين بييىن دارا حسييجا علييى : املمييام أأ حممييد املقدسييب أ ييه  يياق يتقييول
أسييياو مغصييييوع، فلميييا ويييياء صييياح  األسيييياو،  ا عيييه   األسيييياو، وكلعييييه، 

" اهندم  تلك الدار
 .اهي (3)

 .فله ، ر   وو ا يفالثا وأاال الجفه: كل 
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فقيييد ايييد  شيييلخ املسيييالم عييين أهيييس ال يييالم، وبيييني ميييا عجيييدهر مييين العقا يييد 
الفاسييدة، ومييا عجييدهر ميين فيي و  فق لييا وأصييول فاسييدة، و ييص علييى أشيي اص 
بأعليياهنر،  مييا  ييص عليييى   يي  وبييني علوذييا، وواصيييس  قييده ل لييك االجتاهييياه 

  وامليي اهوأهل ييا وأصييوهلا وف وع ييا، ومل يتعيي ج علييى شييبء ميين حماسيين ال وا يي  
 .واألش اص

و س ميا كاليه حي  وعيدل و صيلحا صيادرة عين رويس  اهيد، وهي   فسيه هلل، 
 .فال يتداهن وال حياأ وال خيشى   اهلل لوما ال ر

وأهيييس الضيييالل الييي يتن ف كيييوا ديتيييج ر ( : فصيييس: " )كيييال شيييلخ املسيييالم -33
يت مسي وق مبيا هيو  -أهس البد  والشيب اه : وهر  ما كال  اهد -و ا وا شلعا
هيييير :  الشييي   ومشيييي به   العقيييس،  ميييا كييييال فيييل ر املميييام أمحييييد، كيييالبدعيييا  

خم لفوق   ال  ياع، خميالفوق لل  ياع، م فقيوق عليى خمالفيا ال  ياع، حي جيوق 
 . بامل شابه من ال الم، ويتضلوق الجاو مبا يتشب وق علل ر

قييا ميين أهييس الضييالل جتعييس هلييا ديتجييا وأصييول ديتيين كييد اب ييدعوه بيي أيت ر، ، واملوف، 
فيييي ق وافقييييه، اح جييييوا بييييه اع قييييادا ال . ق علييييى رلييييك القيييي آق واحلييييديتض،يتع  ييييو 

اع مادا، واق هالفه، ف ارة حي فوق ال لر عن موا عه ويت أولو ه على ني  تأويتليه، 
 فييوض معجيياه إج اهلل، وهيي ا : وهيي ا فعييس أ ميي  ر، وتييارة يتع  ييوق عجييه، ويتقولييوق

 .فعس عام  ر
ال سييول صيييلى اهلل عللييه وسيييلر وعمييدة ال ييا ف ني   البييياان نيي  ميييا ويياء بيييه 

صعليييوق أكيييواهلر البدعليييا حم ميييا صييي  اتباع يييا واع قييياد مووب يييا، وامل يييال  إميييا  
 ياف  وإميا واهيس ال يتعيي   هي ا البياع، وليله لييه علير بياملعقول وال باألصييول، 
وصعلييوق  ييالم اهلل ورسييوله اليي ي خيالف ييا ميين امل شييابه اليي ي ال يتعيي   معجيياه إال 
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ال ال اسييي وق   العلييير، وال اسييي وق عجيييدهر مييين  ييياق إجييياه اهلل، أو ال يتعييي   مع
 .موافقا هلر على رلك القول

  -وهييؤالء أ ييس مميين  سييك مبييا تشييابه عللييه ميين آيتيياه ال  يياع ويتييرتيف ا  يير
، إر  يياق هييؤالء أهيي وا بامل شييابه ميين  ييالم اهلل  - الجصييار  وااييوارج ونيي هر

 جفييياة الصيييفاه مييين   -كووعليييوه حم ميييا، ووعليييوا ا  ييير م شييياذا، وأميييا أولمييي
، فلجعلييوق مييا اب ييدعوه -ايف ملييا وميين وافق يير ميين املع زلييا ونيي هر و الفالسييفا

هييير بييي أيت ر هيييو ا  ييير الييي ي صيييي  اتباعيييه، وإق مل يت ييين مع ييير مييين األ بليييياء 
وال  اع والسجا ما يتوافقه، وصعلو ه من امل شابه، وهل ا  اق هؤالء أعقر خمالفيا 

، حيىت كيال يتوسي  بين أسيباط وعبيداهلل بين املبياريف لل بلاء من  ليع أهيس البيد 
إق ايف ملييا  فيياة الصييفاه هييارووق عيين : ون مهييا   ا فييا ميين أصييحاع أمحييد

الشيلعا، واايوارج، وامل وميا، والقدريتيا : وأصيوهلا أربعيا: كالوا. الثج ني وسبعني ف كا
 "
(3) . 

 ال - فيييييياة الصييييييفاه أو  فيييييياة بعضيييييي ا -واملقصييييييود هجييييييا أق املع لييييييا: "وكييييييال
يتع مدوق   رلك على ما واء به ال سول صلى اهلل علله وسلر إر  اق ما واء 

يفبييياه ال الجفيييب، ل ييين يتع ميييدوق   رليييك عليييى ميييا بيييه ال سيييول إهيييا يت ضيييمن امل
يتقجو ه أدلا عقللا، ويتعار وق ب لك ما واء به ال سول صيلى اهلل علليه وسيلر ، 

ال مين ىليع وال عقيس،  وحقلقا كوهلر أق ال سول مل يت      رليك ميا يت ويع إلليه
فلييير خيييي  بييي لك هييي ا بيييني بيييه احلييي  عليييى  عم ييير، وال ر ييي  أدليييا عقلليييا تبيييني 
الصيواع   رليك عليى  عم ير،  يال  نيي  هي ا، في هنر معرتفيوق بيأق ال سييول 
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ر     الق آق أدلا عقللا عليى يفبيوه الي ع وعليى صيدق ال سيول، وكيد يتقوليوق 
ه ملييا رأوا أق مييا ر يي وه ميين الجفييب مل ا ييه أهيي  باملعيياد، ل يين  فييوا الصييفا: أيتضييا

هييا ر يي  امليفبيياه إيتيي   ه ال سييول، فليير خييي  بييه، وال ر يي  دلييلال عقللييا عللييه، بييس 
 .ولله هو  فه األم  حقا، فأحوج الجاو إج ال أويتس أو ال فويتض

فلميا  سييبوا ميا ويياء بيه ال سييول إج أ ييه ليله فلييه ال دلليس ىلعييب وال عقلييب، ال 
دلليييس يتيييدل علليييه، عييياكب ر اهلل اهيييجه ر يييوذر، ف ييياق ميييا هييي  يتبيييني احلييي ، وال 

يتقولو ه   ه ا الباع هاروا عن العقس والسمع، مع دعواهر أ يه مين العقللياه 
ال ها ليييا، فييي را اه يييي ه العيييار ، ووييييده مييين الشيييب اه الشييييل ا لا، مييين وييييجه 

حليياد، اليي يتن يتقييدحوق   العقلليياه والسييمعلاه، شييب اه أهييس السفسيي ا وامل
ع، ف الف يير لييه ايياه  ل ييس أحييد، وإهييا يتقيين ميين يتعقم يير ويت ييبع ر وأمييا السييم

وكيالوا }: أهنر أح موا العقللاه، ف را حق  األم ، وودهر  ما كيال أهيس الجيار
{ لييو  جييا  سييمع أو  عقييس مييا  جييا   أصييحاع السييع 

: ، و مييا كييال تعيياج (3)
 والذين كفروا أعمالهم كسراش بقيعة يحس به الظم  ن م اء حت ى إرا ج اءه}

أو  . وف   اه حس   ابه واهلل س   ريع الحس   اشفل   م يج   ده ش   يهللا ووج   د اهلل عن   ده 
يغش   اه م   وج م   ن فوق   ه م   وج م   ن فوق   ه س   حاش  يي بح   ر لج   ف   لم   ات ظك

خرج يده لم يكد يراه ا وم ن ل م يجع ل اهلل أظلمات بعضها فو  بعض إرا 
{له نورا فما له من نور

(1) . 
هييي ا البييياع دلليييس  فلميييا  ييياق حقلقيييا كيييوهلر أق القييي آق واحليييديتض ليييله فليييه  

ىلعب وال عقلب، سلب ر اهلل   ه ا الباع مع فا األدلا السمعلا والعقللا، حيىت 
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 يييا وا مييين أ يييس ال يتيييا، ميييع دعيييواهر أهنييير أعلييير مييين الصيييحابا وال يييابعني وأ ميييا 
املسلمني، بس كد يتدعوق أهنر أعلير مين الجبليني، وهي ا مي ا  مين ف عيوق وحزبيه 

"اللعني 
 .اهي  (3)
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 تي تجوز فيها الغيبةال األبواش
" ريتاض الصاحلني "كال الجووي رمحه اهلل   

 :باع ما يتباح من الغلبا: "(3)
ذيييا،  اعليير أق الغلبيييا تبيياح لغييي ض صيييحل  شيي عب، ال مي ييين الوصييول إلليييه إال

 :وهو س ا أسباع 
 :ال قلر: األول

ة فلجو  للمقلوم أق يت قلر إج السل اق والقا ب ون مها ممن له واليتا أو كيدر 
 .الم  فالق   ا: على إ صافه من اامله، فلقول

فلقول ملين يت ويو  :االس عا ا على تغل  املج   ورد العاصب إج الصواع: الثاب
فيييالق يتعميييس  ييي ا، فيييا و ه عجيييه، وحنيييو رليييك، ويت يييوق : كدرتيييه عليييى إ اليييا املج ييي 
 . الا املج  ، ف ق مل يتقصد رلك،  اق ح اماإمقصوده ال وصس إج 

 :س ف اءاال: الثالض
المي  أأ أو أهييب أو  وويب أو فيالق ب يي ا، ف يس ليه رلييك؟ : فلقيول للمفي 

ومييا ا يتقييب   ااييالص مجييه، واصييلس حقييب، ودفييع القليير؟ وحنييو رلييك، ف يي ا 
مييييا تقييييول   روييييس أو : وييييا ز للحاوييييا، ول يييين األحييييوط واألفضييييس أق يتقييييول

 وميع ش ص أو  وج  اق مين أمي ه  ي ا؟ ف  يه حيصيس بيه الغي ض مين ني  تعليني
 .ز  ما سج   ه   حديتض هجد إق شاء اهلل تعاج رلك فال علني وا

 :ا يت  املسلمني من الش  و صلح  ر: ال ابع
 :ورلك من وووه

                                                           

ر ييييار و ييييعلفه يتضييييا   هيييي ا املو ييييو      يييياع صييييحل  األأوا قيييي   المييييه ( 539ص( )3)
 . سللر اهلاليل   اقل( 1/434-433)
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و ح اجملي وحني مين الي واة والشي ود، ورليك ويا ز ب  يا  املسيلمني، بيس : مج ا
 .واو  للحاوا

ه، أو معامل ييه، أو املشيياورة   مصيياه ة إ سيياق، أو مشييار  ه، أو إيتداعيي: ومج ييا
نيييي  رلييييك، أو  اورتييييه، وصيييي  علييييى املشيييياور أ ييييه ال خيفييييب حالييييه، بييييس يتيييي    

 (3).املساو ء ال  فله بجلا الجصلحا
إرا رأ  م فق ا يترتدد إج مب د  أو فاس  يتأه  عجه العلير، وهيا  أق : ومج ا

يت ضييييييي ر امل فقيييييييه بييييييي لك، فعلليييييييه  صيييييييلح ه، ببلييييييياق حاليييييييه، بشييييييي ط أق يتقصيييييييد 
د حيميييس املييي  لر بييي لك احلسيييد، ويتليييبه كييي، وهييي ا مميييا يتغلييي  فليييه، و (3)الجصيييلحا

 .الشل اق علله رلك، وخيلس إلله أ ه  صلحا، فلل ف ن ل لك
ومج ا أق يت وق له واليتا ال يتقوم ذا على وو  ا، إما أق ال يت وق صاحلا هليا، 
وإما أق يت يوق فاسيقا ومغفيال وحنيو رليك، فلجي  ر ي  رليك ملين ليه علليه واليتيا 

ويتييويل ميين يتصييل  أو يتعليير رلييك مجييه، للعاملييه مبق ضييى حالييه، وال  هلزيتلييعامييا، ل
  (1).يتغرت به، وأق يتسعى   أق حيثه على االس قاما أو يتس بدل به

 :بفسقه أو بدع ه ا  أق يت وق  اه  : ااامه

                                                           

إق احلزبلاه ايفديتدة كد امس  معامل ه ه األبواع العقلما وشوه   يس مين يتقيوم ذيا ( 3)
واملسييلمني وجايتيياه  صييلحا هلل ول  ابييه ورسييوله واملسييلمني ، فججيي  بيي لك علييى املسييالم 

 .عقلما مل الف  ر ل  اع اهلل وسجا رسوله وإ ا  األما ، وملا فل ا من املفاسد العقلما 

وهي ا البياع أح ير إنالكيه أهيس األهيواء وال حزبياه السلاسيلا ف ير وجيوا عليى املسيالم (  (1
 .واملسلمني
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األمييييوال   اجملييياه  بشيييي ع ااميييي ، ومصييييادرة الجييياو، وأهيييي  امل ييييه، ووبايتييييا
جييو  ر يي ه مبييا صيياه  بييه، وحييي م ر يي ه بغيي ه ميين المييا، وتييويل األمييور الباالييا، فل

 .العلوع، إال أق يت وق يفوا ه سب  آه  مما ر   ا
 :التعر يف: السادس

 ييياألعمي واألعييي ج واألصييير واألعميييى   -فييي ق  ييياق امل سييياق مع وفيييا بلقييي  
؟ وييا  تعيي يتف ر بيي لك، وحييي م إاالكييه علييى ووييه ال جقييلص،  -واألحييول ونيي هر

 .لك،  اق أوجولو أم ن تع يتفه بغ  ر
ف ييييي ه سييييي ا أسيييييباع ر  هيييييا العلمييييياء، وأ ث هيييييا  ميييييع علل يييييا، دال ل يييييا مييييين 

 .اهي" األحاديتض الصحلحا املش ورة
 :وقد نظمها بعض العلماء في قوله

 القدح لله بغلبا   س ا            م قلر ومع   وحم ر 
  الا مج   إو اه  فسقا ومس ف  ومن     ال  إالعا ا   

 سياق مبيا يت ي ه حمي م ملااعلير أق ر ي  : "احلجبلب رمحيه اهلل تعياج كال ابن رو 
 .را  اق املقصود مجه   د ال م والعل  والجقصإ

فأميا إق  ياق فليه مصيلحا لعاميا املسيلمني أو هاصيا لبعضي ر، و ياق املقصييود 
 .مجه اصلس تلك املصلحا، فلله مبح م، بس مجدوع إلله

  ايفي ح وال عيديتس، ور ي وا الفي ق بيني وكد ك ر علماء احلديتض ه ا     يب ر 
و ح ال واة وبني الغلبيا، وردوا عليى مين سيو  بلج ميا مين امل عبيديتن وني هر ممين 

ال مللييز بييني ميين ال يت سييع علمييه وال فيي ق بييني ال عيين   رواة ألفييا  احلييديتض وال 
ف ييير معييياب تقبيييس روايت يييه ميييج ر ومييين ال تقبيييس، وبيييني تبليييني ه يييأ مييين أه يييأ   
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يت مسيك بيه، جا، وتأول شلما مج يا عليى ني  تأويتليه، و سيك مبيا ال ال  اع والس
 .للح ر من االك داء به فلما أه أ فله

وكييد أ ييع العلميياء علييى وييوا  رلييك أيتضييا، وهليي ا  ييد     ييب ر املصييجفا   
أ وا  العلوم الش علا من ال فس ، وشي وح احليديتض، والفقيه، واهي ال  العلمياء، 

مييين تضييييع  أكواليييه ميييين أ مييييا  لجييياا اه، وردوا أكييييواونييي  رلييييك، مم لميييا ميييين امل
 . السل  واال  من الصحابا وال ابعني ومن بعدهر

ومل يترتيف رلك أحد من أهس العلر، وال ادعى فله اعجا على من رد علله كوله، 
الل ييير إال أق يت يييوق املصيييج  ممييين يتفحيييي   ال يييالم، ... وال رميييا، وال  قصيييا

لليييييه فحاشييييي ه وإسييييياءته، دوق أصييييييس رده ويتسيييييبء األدع   العبيييييارة، فلج ييييي  ع
 .وخمالف ه إكاما باحلجأ الش علا، واألدلا املع  ة

وسييب  رلييك أق علميياء الييديتن  ل يير  معييوق علييى كصييد إا ييار احليي  اليي ي 
بعض اهلل به رسوله صلى اهلل علله وسلر ، وأق يت وق الديتن  ليه هلل، وأق ت يوق 

بالعلر  له من ن  ش ور شبء حااا ملا لم ه هب العللا، و ل ر معرتفوق بأق 
مجه لله هو م تبا أحد مج ر، وال ادعياه أحيد مين امل قيدمني وال مين امل يأه يتن، 
فل يي ا  يياق أ مييا السييل  اجملمييع علييى علم يير وفضييل ر يتقبلييوق احليي  مميين أورده 
علل ر، وإق  اق صيغ ا، ويتوصيوق أصيحاذر وأتبياع ر بقبيول احلي  إرا ا ي    

ن  كوهلر
 .اهي" (3)

                                                           

 .هل  اقل   ر عبدال محن( 13 -15ص (( )الف ق بني الجصلحا وال عل "( 3)
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في التحذير من أهل البدع ومن ج أهل السنة والجماعة قاطبة منه
 وحكمهم في الداعية إلى البدع كتبهم

ص " )السلاسييييا الشيييي علا"كييييال شييييلخ املسييييالم ابيييين تلملييييا رمحييييه اهلل    -3
ووييو  اا فييا ميين أصييحاع الشييافعب وأمحييد ون مهييا ك ييس الداعلييا إج (: "313

إهييا :  ميين أصييحاع مالييك، وكييالواالبييد  امل الفييا لل  يياع والسييجا، و يي لك  ثيي 
 . اهي" وو  مالك ون ه ك س القدريتا ألوس الفساد   األرض، ال ألوس ال دة

ميين كاميي  عللييه احلجييا ميين أهييس : "وكييال شييلخ املسييالم رمحييه اهلل تعيياج -1
البد  ، اس ح  العقوبا، وإال،  ا   أعماله البدعلا املج ب عج ا باالا ال يفواع 

ليه، هافضيا لييه، مسيق ا حل م يه ودرو ييه، في ق هي ا ح يير  فل يا، و ا ي  مجقصييا
أهيييس الضيييالل وويييزاؤهر، واهلل ح ييير عيييدل، ال يتقلييير مثقيييال ررة، وهيييو عليييلر 

"ح لر 
 .اهي (3)

رأي احلافل تقب الديتن أأ حممد عبدالغ  بين عبدالواحيد املقدسيب رمحيه  -3
 .(1)اهلل   ال وا   
 :م وأهله أتوا من اوا   يفاليفاواعلر رمحك اهلل أق املسال: "كال رمحه اهلل

واعيييا، ف يييؤالء أشيييد  ييي را عليييى ر ف ا فيييا رده أحاديتيييض الصيييفاه، و ييي بوا ( ا
 .املسالم وأهله من ال فار

واا فا كالوا بصح  ا وكبوهلا، ، تأولوها؟ ف ؤالء أعقير  ي را مين ال ا فيا ( 1
 .األوج

                                                           

 . هجا ب  ال د على األ( 3)
 (. 313ص (( )عقلدة احلافل عبد الغ  ( ))1)
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وق وهييييير يتجزهييييي -بيييييزعم ر  -ويييييا بوا القيييييولني األوليييييني، وأهييييي وا: والثالثيييييا( 3
ج القييولني األولييني، و ييا وا أعقيير  يي را ميين ال ييا ف ني إيت يي بوق، فييأداهر رلييك 

 .ا هي" األوللني 
كيييال : كيييال أبيييو الوفييياء عليييب بييين عقليييس الفقليييه: " (3)وكيييال ابييين ايفيييو ي  -4

 للحاديتييض أشييد ميين ني ييعامب دعييا املسييالم والو : اب شييل جا أبييو الفضييس اهلميي
فسيييياد الييييديتن ميييين هييييارج، وهييييؤالء كصييييدوا )امللحييييديتن، ألق امللحييييديتن كصييييدوا 

إفسييييياده مييييين داهيييييس، ف ييييير  أهيييييس بليييييد سيييييعوا   إفسييييياد أحواليييييه، وامللحيييييدوق  
شي  عليى املسييالم  (1) ا اصي يتن مين هيارج، فاليدهالء يتف حييوق احلصين، ف يو

 ".من ن  املالبسني له 
ف يي ا  ييالم   اوا يي  تج مييب إج املسييالم، وال شييك أق هليير حماسيين، : كليي 

 .  واو نهؤالء العلماء العقماء، ألق ر  ها  فلر يت   ها
، مج أ السل  الصان هو ال ح يت  من ال    ال  فل ا بيد ، صيلا ا مليج أ 
املسييلمني ميين  يي رها وه  هييا، ولييله ميين القليير أق يتيي    املسييلر الجاصيي  ميين  
  اع مثال  مووودة فليه، اي يت ا للمسيلمني مين  ي ره، وليو مل يتي    حماسيجه، 

 .  اق  اتبه  اف ا مبا لله فله، ولو  م لم ثيْ يتيُ أق  بس من القلر
فال ي ع عليى الشي ص حي ام  : "وكال شلخ املسالم ابن تلمليا رمحيه اهلل -5

 يياف ا أو فيياو ا، ل يين االفييرتاء علييى املييؤمن   لييه ، سييواء  يياق ال وييس مسييلما أو

                                                           

 (. 3/53)املو وعاه ( 3)
 (ف ر)  ا   األصس ولعله    (1)
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  (3)أشييد، بييس ال يي ع  لييه حيي ام، ول يين يتبيياح عجييد احلاوييا الشيي علا املعيياريتض 
 .هيا

قييد حيي ر رسييول اهلل صييلى اهلل عللييه وسييلر ميين كيي اءة   يي  أهييس ال  يياع، ول
أق عمي  بين اا يياع ر يب اهلل عجيه أتييى : فعين وياب  بيين عبيداهلل ر يب اهلل عجييه

الجيي  صييلى اهلل عللييه وسييلر ب  يياع أصييابه ميين بعييض أهييس ال  يياع، فغضيي ، 
ليا، والي ي  فسيب بليده، لقيد ومي  ر ذيا  ق! أم  و وق يتا ابن اا ياع؟: "فقال

ال تسألوهر عن شبء فل  و ر م  ف   بوا به أو ببااس ف صيدكوا بيه، والي ي 
"  فسييب بلييده، لييو أق موسييى عللييه السييالم  يياق حلييا ، مييا وسييعه إال أق يت بعيي  

(1) . 
كيال مين  وهي ه حقلقيا كيول مين: "وكال شلخ املسالم ابن تلملا رمحه اهلل -3

شيي ادعر، وال يتصييلى هلف يير،  إق الييدعاة إج البييد  ال تقبييس: السييل  واأل مييا
 .وال يتؤه  عج ر العلر، وال يتجا حوق

ف يي ه عقوبييا هليير حييىت يتج  ييوا، وهليي ا يتف كييوق بييني الداعلييا ونيي  الداعلييا، ألق 
الداعلييا أا يي  املج يي اه، فاسيي ح  العقوبييا،  ييال  ال ييامت، ف  ييه لييله شيي ا ميين 

 ر ويت يس سي ا  هر يتقبيس عال لي  صيلى اهلل علليه وسيلراملجافقني، ال يتن  اق الج  
 .اهي( 3)"مج ر  إج اهلل، مع علمه مال  ث 

                                                           

 (. 5/315) مو  ال سا س واملسا س ( 3)
وييامع بليياق العليير "، وابيين عبييدال    (3 3 5/ 3)، والييدارمب (347/ 3)املمييام أمحييد : أه وييه (1)

 (.1/ 5" )السجا"، وابن أأ عاصر   (41/ 1)
 (. 34 1 -334/ 3" )املرواء : وا ق . وهو حديتض حسن

 (. 14/511) مو  الف او  ( 3)
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الزا لا والزاب }: وكال شلخ املسالم رمحه اهلل تعاج عجد تفس  كوله تعاج -7
 (.3){ ا ولدةافاولدوا  س واحد مج ما م

فييأم  بعقوب  مييا وعيي اذما مضييور اا فييا ميين املييؤمجني، ورلييك بشيي ادته علييى "
ؤمجني علله، ألق املعصلا إرا  ا ي  اياه ة،  ا ي  عقوب  يا ش ادة املب فسه، أو 

ميين أر يي  سيي ا، لل يي  سيي ا، وميين أر يي  عال لييا، : "ايياه ة،  مييا ويياء   األيفيي 
مين : "، وليله مين السيرت الي ي حيبيه اهلل تعياج،  ميا   احليديتض"فلل   عال لا

و   را سيرت،  ياق رليك إكي ارا ملج ي  اياه ،إ، بيس رليك "سرت مسلما، سرته اهلل 
علجييييي  فلييييير أإق اا لميييييا إرا هفلييييي ، مل تضييييي  إال صييييياحب ا، وإرا : "احليييييديتض

 .علج  عقوب  ا، مس  العدل املم نأعلج ، أ، ف را "تج  ،   ه العاما
وهلييي ا مل يت ييين للمعلييين بالبيييد  والفجيييور نلبيييا،  ميييا روي رليييك عييين احلسييين 

د  رليك أق البص ي ون ه، أل ه ملا أعلن رلك، اس ح  عقوبا املسلمني ليه، وأ
مل يتيي م ويتيي    مبييا فلييه   ييه، ولييو يتيي م عللييه، للجزويي  ويت يي  الجيياو عجييه وعيين خمال

ميين الفجييور واملعصييلا أو البدعييا، النييرت بييه الجيياو، ورمبييا محييس بعضيي ر علييى أق 
ر ي  مبيا فليه،  ايت ت   ما هو علله، ويتزداد أيتضا هو و أة وفجورا ومعاصيب، في ر

 .ال  ها    وا    ن ه عن رلك وعن صحب ه وخم
ار يي وه مبييا فلييه  ييب حييي ره ! أت نبييوق عيين ر يي  الفيياو ؟: كييال احلسيين البصيي ي
 .الجاو، وكد روي م فوعا

جاه  مبعصلا أو  الم كبل  يتدل السامع ليه عليى  والفجور اسر وامع ل س م
فجيييور كلييي  كا ليييه، وهلييي ا  ييياق مسييي حقا لل جييي  إرا أعلييين بدعيييا أو معصيييلا أو 

                                                           

 . 1: الجور ( 3)
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 ا حالييه، مليض ال يتبييايل ب عيين الجيياو عللييه، فيي ق فجيورا أوع  ييا أوخمال ييا مليين هيي
 .هج ه  و  تعزيت  له

فييي را أعلييين السيييلماه، أعلييين هجييي ه، وإرا أسييي ، اسييي  هجييي ه، إر اهلجييي ة هيييب 
: اهلج ة على السلماه، وهج ة السلماه هج ة ما هنى اهلل عجيه،  ميا كيال تعياج

: ل تعاج، وكا(1){واهج هر هج ا  لال}: ، وكال تعاج(3){وال وز فاهج }
ذيا فيال  أوكد  زل علل ر   ال  اع أق إرا ىلع ر آيتاه اهلل يت ف  ذا ويتسي  ز }

" إخل  111 (3){تقعدوا مع ر حىت خيو يوا   حيديتض ني ه إ  ير إرا ميثل ر 
 .اهي (4)

أه  ييا إىلاعلييس : " (5)"ع بليياق العليير موييا"وكييال ابيين عبييد اليي      ابييه  -4
ىلعي  أبيا عبيداهلل حمميد بين : هلر بن ب ي ، كيالحديفجا إب ا: بن عبدال محن، كال

( وياراه  ياع امل)أمحد بن إسحاق بن هويتز مجداد املص ي امليال ب، كيال   
ال جتييييو  املويييياراه   شييييبء ميييين   يييي  : كييييال مالييييك: ميييين   ابييييه   ااييييال 

و  يي  أهييس األهييواء والبييد  عجييد :   بييا، ، كييال األهييواء والبييد  وال ججييلر، ور يي 
أصييحاع ال ييالم ميين املع زلييا ونيي هر، وتفسييخ املوييارة    أصييحابجا هييب   يي 

وكيال . و  لك   اع القضاء بيالججوم وعيزا ر ايفين وميا أشيبه رليك: كال. رلك
ال جتييييو  شيييي ادة أهييييس البييييد  : "  تأويتييييس كييييول مالييييك(   يييياع الشيييي اداه)  

                                                           

 . 5: املديف  ( 3)
 . 31: املزمس ( 1)
 . 341: الجساء ( 3)
 (.33-33ص. )البن تلملا، اقل  علب العلب عبداحلملد حامد" تفس  سورة الجور( 4)
(5( )1-337 .) 
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أهيييس األهيييواء عجيييد ماليييك وسيييا   أصيييحابجا هييير أهيييس ال يييالم، : ، كيييال"واألهيييواء
، ف ييو ميين أهييس األهييواء والبييد ، أشييع يتا  يياق أو نيي  أشييع ي، وال ف ييس ميي  لر

، ويت جييي ، ويتيييؤدع عليييى بدع يييه، فييي ق  ييياد  ا  تقبيييس ليييه شييي ادة   املسيييالم أبيييد
 .اهي" علل ا، اس  ل  مج ا

عقي  حيديتض  عي  بين ماليك   " م ليدال "وكال ابن عبيدال      ابيه  -9
لليييس عليييى أ يييه ويييا ز أق و  حيييديتض  عييي  هييي ا د: "كصيييا الثاليفيييا الييي يتن هلفيييوا

را بده مجه بدعا أو فاحشا يت وو أق يت وق هج ا ه تأديتبا ليه إيت ج  امل ء أهاه 
 .هي3 (3)(( و و ا عجه
: ب سييييجاده إج الفضييييس بيييين  يتيييياد، كييييال  (1)ورو  اا ليييي  البغييييدادي - 31

: وسأل  أبا عبداهلل عن ال  ابلسب وما أا  ، ف ل  وو ه، ، أا ق، ، كال"
وإق أحييد ميين املشيي  ني اسيي جاريف }: رأي و يير، كييال اهلل تعيياج هيي ا كييد أا يي 

، فمميين يتسييمع، وكييال الجيي  صييلى اهلل عللييه (3){فيياو ه حييىت يتسييمع  ييالم اهلل 
، إهيا ويياء بالؤهير ميين هي ه ال  يي  "فلييه األمياق حييىت يتسيمع  ييالم اهلل "وسيلر 

ليوا عليى ال  و عوها، ت  وا آيفار رسول اهلل صلى اهلل علله وسلر وأصحابه، وأكب
 . اهي" ه ه ال    

ا داع "كييال الشييلخ  ييه الييديتن أبوعبييداهلل حممييد بيين مفليي      ابييه  -33
ور   الشلخ موف  الديتن رمحه اهلل   املجع مين الجقي      ي  : " (4)" الش علا

                                                           

(3( )3/334 .) 
(1( )3/131.) 
 . 3: ال وبا ( 3)
(4( )3/131 .) 
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و ياق السيل  يتج يوق عين  السيا أهيس البيد ، والجقي      يب ر، : املب دعا، كيال
 .ياه" واالس ما  ل الم ر 

 (.17 -13ص )مام البغوي امل قدم   ا ق   الم امل -3 1
 -وهييييير أهيييييس السيييييجا  -فييييي ق ف كيييييا الججييييياة : "كيييييال الشييييياا  رمحيييييه اهلل -33

مييأموروق بعييداوة أهييس البييد ، وال شيي يتد ذيير، وال ج لييس مبيين احنيياي إج و يي  ر، 
العلميياء ميين مصيياحب  ر و السيي  ر، ورلييك مقجييا  بالق ييس فمييا دو ييه، وكييد حيي ر

ن تسيييب    ااييي وج عيييين مييياء العيييداوة والبغضييياء، ل ييين اليييدريف فل يييا عليييى لقيييإ
ايفماعا مبا أحديفه من اتبا  ن  سيبلس امليؤمجني، ال عليى ال عيادي م لقيا،  لي  

 اهي (3)( وحنن مأموروق مبعاداعر وهر مأموروق مبواالتجا وال وو  إج ايفماعا ؟
ج إالف كييييا تييييدعو  حييييني ت ييييوق: " (1)وكييييال الشيييياا  أيتضييييا رمحييييه اهلل  -34

 يييالل  ا وتزيتج يييا   كليييوع العيييوام ومييين ال علييير عجيييده، فييي ق  ييي ر هيييؤالء عليييى 
بلييله، وهيير ميين شييلااني امل ييه، فييال بييد ميين ال صيي يت  بييأهنر إاملسييلمني  ضيي ر 

ج الفيي ق إرا كاميي  لييه الشيي ود علييى أهنيير إميين أهييس البييد  والضيياللا، و سييب  ر 
 .مج ر

يتد ذير، ألق ميا يتعيود عليى املسيلمني مين فمثس هؤالء ال بد من ر  هر وال شي  
 ييي رهر إرا ت  يييوا أعقييير مييين الضييي ر احلاصيييس بييي   هر وال جفييي  عيييج ر إرا  ييياق 
سييييب  تيييي يف ال علييييني ااييييو  ميييين ال فيييي ق والعييييداوة، وال شييييك أق ال فيييي ق بييييني 
املسييلمني وبييني الييداعني للبدعييا وحييدهر إرا أكييلر علييل ر أسيي س ميين ال فيي ق بييني 

                                                           

 (. 3/311)االع صام ( 3)
 (. 119-1/114)االع صام ( 1)



 

 

 

 

 

 

 

 -347- 

ومن شايتع ر واتبع ر، وإرا تعيارض الضي راق، فامل ت ي  املسلمني وبني الداعني 
أهف ما وأس ل ما، وبعض الشي  أهيوق مين  لعيه  ق يع الليد امل أ ليه، إتالف يا 
أسي س مين إتيال  اليجفه، وهي ا شيأق الشي   أبيدا، يت ي ح ح ير األهي  وكايتيا 

 ".من األيفقس 
أح ام ر، وه ا هو تعامل ر مع  بف  ا هو م ه  السل ، وه ه ه: كل 

ل    ومع أهل ا أهس البد ،  ما ت      يالم ابين تلمليا والبغيوي والشياا ، ا
و   الم ابن عبدال  عن مالك وأصحابه، و ميا    يالم اا لي  واملوفي  ابين 

 .كداما عن املمام أمحد والسل  كاابا
و يييي لك ال (: فصييييس: " ) (3)" ال يييي ق احل ملييييا"وكييييال ابيييين القييييلر    -35

اسي ع ه  : كلي  ألمحيد: كيال املي وري: تالف ياإاملضيلا و   ماق   ا يت  ال  ي 
 .  عر، فأح كه: ، كاله  ابا فله أشلاء رديتما، ت   أق أه كه أو أح ك

وكد رأ  الج  صلى اهلل علله وسلر بلد عم    ابيا ا   بيه مين ال يوراة، وأعجبيه 
موافق ييه للقيي آق، ف معيي  ووييه رسييول اهلل صييلى اهلل عللييه وسييلر ، حييىت رهيي  بييه 

 . م  إج ال جور، فألقاه فلهع
ف ليي  لييو رأ  رسييول اهلل صييلى اهلل عللييه وسييلر مييا صييج  بعييده ميين ال  يي  

 .واهلل املس عاق! يتعارض ذا ما   الق آق والسجا ؟ ال 
من     عجيه شيلما ني  القي آق أق ميحيوه، صلى اهلل علله وسلر وكد أم  الج  

 .رلك ، أرق     ابا سج ه، ومل يتأرق   ن 
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و يييس هييي ه ال  ييي  امل ضيييمجا مل الفيييا السيييجا نييي  ميييأروق فل يييا، بيييس ميييأروق   
حموها وإتالف ا، وما على األما أ   مج ا، وكد ح ق الصحابا  ليع املصياح  
امل الفييا ملصييح  عثميياق ملييا هييافوا علييى األمييا ميين االهيي ال ، ف ليي  لييو رأوا 

 ... ".ه ه ال    ال  أوكع  ااال  وال ف ق بني األما
واملقصيود أق هي ه ال  ي  املشي ملا عليى ال ي ع والبدعيا : "كال ابن القيلر ،

عييدام ا، وهييب أوج بيي لك ميين إتييال  آاله الل ييو واملعييا  ، إصيي  إتالف ييا و 
تال  آ لا اام ، ف ق   رها أعقر من   ر ه ه، وال  ماق فل ا،  ميا ال إو 

 .اهي"  ماق    س  أواب اام  وش  الزكاق 
أبيا  رعيا  ش ده: كال احلافل سعلد بن عم و ال دعب: "وكال ال ه  -33
إيتييايف وهيي ه ال  يي ، : فقييال للسييا س -وكييد سييمس عيين احلييار  ا اسيي  و  بييه -

  : كلس ليه. ه ه     بد  و الاله، عللك باأليف ، ف  ك جتد فله ما يتغجلك
مين مل يت ين ليه     ياع اهلل عي ة، فليله ليه   هي ه : فقال. ه ه ال    ع ة

  يييي  عيييي ة، بلغ يييير أق سييييفلاق ومال ييييا واألو اعييييب صييييجفوا هيييي ه ال  يييي    ال
 !ما أس   الجاو إج البد ! اا  اه والوساوو؟

 .  نياماه احلار  سجا يفال  وأربعني وم
القيوه "  يي  ف ل  لو رأ  أبو  رعا تصا ل  امل أه يتن،! وأيتن مثس احلار ؟

البيين " ذجييا األسيي ار"  ليي  لييو رأ ! ؟" القييوه " وأيتيين مثييس ! ألأ االيي ؟" 
 ليي  لييو رأ  تصييا ل  أأ ! للسييلمب، ل ييار لبييه؟" حقييا   ال فسيي "و ضيير و

 ل  لو ! من املو وعاه؟" حلاءامل"حامد ال وسب   رلك على  ث ة ما   
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" و " فصييييييوص احل يييييير " ليييييي  لييييييو رأ  ! للشييييييلخ عبييييييدالقادر؟" الغجلييييييا"رأ  
 !؟"الف وحاه امل لا

يف العصي ،  ياق معاصي ه ألي  إميام   اقيوم   ربلى؟ ملا  ياق احليار  لسياق ال
احليديتض، فييل ر مثيس أمحييد بيين حجبيس وابيين راهويتيه، وملييا صييار أ ميا احلييديتض مثييس 

وابين " الفصيوص "وابن شيحا ا،  ياق ك ي  العيارفني  صياح   بابن الدمخلس
 .اهي (3)" و واملساحما آمنيسبعني،  سأل اهلل العف

للشيييع اب، " ال بقييياه "رأ  مثيييس  رحييير اهلل املميييام الييي ه ،  لييي  ليييو: أكيييول
لعليييب بييين " بليييوغ األمييياب   فيييلض أأ العبييياو ال لجييياب "و" ويييواه  املعييياب "و

 لي  ليو !  مد حقب الجا يل؟" هزيتجا األس ار" ل  لو رأ  ! ح ا م الفاسب؟
شيييييواهد احلييييي    ويييييوا  " لييييي  ليييييو رأ  ! للشيييييبلججب؟"  يييييور األبصيييييار" رأ  

"  لي  ليو رأ  ! للجب اب ؟" امع   اماه األوللاءو"و" االس غايفا بسلد اال  
 ليي  ليييو ! وأمثالييه ميين مؤلفيياه أصييحاع ال يي ق الصييوفلا ؟" تبللغييب  صيياع 

رأ  مؤلفيياه نييزايل هيي ا العصيي  وهييب عيياور السييجا الجبويتييا وتسيي   ميين محل  ييا 
! وامل مسي ني ذييا مين الشييباع السييلفب وتقي ف ر بأشييجع الي  ر وأفقييع األلقيياع؟

لفييييياه امليييييودودي وميييييا فل يييييا مييييين احنييييي ا  عقيييييدي وعقليييييب  لييييي  ليييييو رأ  مؤ 
  د  لييي  ليييو رأ  مصيييجفاه الق  ييياوي وهيييب تيييدافع عييين أهيييس البييي! وسيييلو ب؟

وتج ص  هلا، بس تش ح أصوهلا، والي ي يتجحيى مجحيى نيزايل هي ا العصي ، بيس هيو 
 ل  لو رأ  دعاة  ما جا وكيد أكبليوا عليى هي ه ال  ي  املجح فيا، وهير ! أه  ؟

اذر وأتبييياع ر عليييى مجييياهأ الفييي ق املجح فيييا الضيييالا، بيييس يتسييي وق ويتسييي وق شيييب
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 لي  ليو رأ  مصيجفاه سيعلد حيو  ! ويتجافحوق عج يا وعين كاداعيا املب يدعني؟
 ليي  لييو رأ  مصييجفاه ال ييويف ي وتالمليي ه أأ ! الصييوفلا والسلاسييلا املجح فييا؟

 ليي  لييو رأ  مصييجفاه ! هوا ييه ميين  بييار م عصيي  الصييوفلا وامل هبلييا؟إنييدة و 
! أمثاله من هصوم السجا وهصوم مدرسيا ال وحليد ومدرسيا ابين تلمليا؟البواب و 
رأ  شييباع األمييا بييس شييباع ال وحلييد وكييد و لييوا مييج أ السييل  بييس   ليي  لييو

 !؟ (3)و لوا ال  اع والسجا وأكبلوا على ه ه ال    امل ل ا 
 !جقدها ويت يتد محايتا ديتج ر وعقا دهر من  الالعالويتا ويتس من يت ع ض 

 !راوعوق ف  ا هلل وإ ا إلله! مله من س ام ر واعاماعر ايف يتما؟من حي! يتا ويتله
وكييد : "(1)"شيي ح علييس الرتميي ي "كييال احلييافل ابيين رويي  رمحييه اهلل    -37

تسييل   ثيي  مميين يت عيين   أهييس احلييديتض علييل ر بيي    شييبء ميين هيي ه العلييس، 
و يياق مقصييوده بيي لك ال عيين   احلييديتض  لييا وال شيي لك فلييه، أو ال عيين   

حييديتض أهييس احلجييا ،  مييا فعلييه حسييني ال  ابلسييب     ابييه اليي ي ىليياه بييي  ني 
، وكيييد ر ييي    ابيييه هييي ا لسميييام أمحيييد، ف ميييه رميييا شيييديتدا، "  ييياع املدلسيييني "

 .و  لك أ   ه علله أبو يفور ون ه من العلماء
مضيل  إج ال  ابلسيب، وهيو إر رايف مسي ور، يتي ع عين السيجا، : كال امل و ي

يت يتييدوق أق يتع  ييوه " املدلسييني"إق   يياع : هلل، فقليي  لييهويتق يي   صيي ة أأ عبييدا
إق أبييا : فقييال يل. علييى أأ عبييداهلل، فييأا   أ ييك  ييدم  حييىت أهيي  أبييا عبييداهلل

صيييابا احلييي ، وكيييد ر يييل  أق يتعييي ض   ييياأ عبيييداهلل رويييس صيييان، مثليييه يتوفييي  مل

                                                           

 . هواق املسلمني    تالمل  ال ويف ي ون هر من املب دعا ال يتن تسرتوا بدعوة امل: أع ( 3)
(1 )(1/413-414 .) 
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عللييه، وكييد سييأل  أبييو يفييور وابيين عقلييس وحبييلي أق أ يي ع علييى هيي ا ال  يياع، 
بييس أ يتييد فلييه، وك   رلييك، وأىب أق يت وييع عجييه، فجييبء : ل ر، وكليي فأبليي  عليي

بال  يياع إج أأ عبييداهلل وهييو ال يتييدري ميين و ييع ال  يياع، و يياق   ال  يياع 
: إق كلي ر: "ال عن على األعمي والجص ة للحسن بين صيان، و ياق   ال  ياع

لمييا ، ف"إق احلسيين بيين صييان  يياق يتيي   رأي ااييوارج، ف يي ا ابيين الييزب  كييد هيي ج 
وا جيه ا كد  ع للم الفني ميا مل حيسيجوا أق حي : "ك  ء على أأ عبداهلل، كال

 ".، وهنى عجه "به، ح روا عن ه ا
وكييد تسييل  ذيي ا ال  يياع اوا يي  ميين أهييس البييد  : "كييال ابيين رويي  رمحييه اهلل

من املع زلا ون هر   ال عين عليى أهيس احليديتض،  يابن عبياد الصياح  وحنيوه، 
ديتض يتجقس مجه دسا ه، إما أ يه خيفيى علليه أم هيا، أو ال و  لك بعض أهس احل

 .خيفى علله،   ال عن   األعمي وحنوه،  لعقوع الفسوي ون ه
وأما أهس العلير واملع فيا والسيجا وايفماعيا، ف هيا يتي   وق عليس احليديتض  صيلحا 
للديتن، وحفقا لسجا الج  صلى اهلل علله وسيلر ، وصيلا ا هليا، و لليزا مميا يتيدهس 

ى رواعا من الغل  والس و والوهر، وال يتوو  رلك اعجا   ن  األحاديتض عل
املعللييييا، بييييس تقييييو  بيييي لك األحاديتييييض السييييللما عجييييدهر، ل اءعييييا ميييين العلييييس، 
وسيييالم  ا مييين ا فييياه، ف يييؤالء هييير العيييارفوق بسيييجا رسيييول اهلل صيييلى اهلل علليييه 

د الصي   احليارق وسلر حقا، وهر الجقاد ايف اب ة ال يتن يتج قدوق احلديتض ا  قا
 . اهي" للجقد الب  ج من ااالص، وا  قاد ايفوه ي احلارق للجوه  مما دله به 
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وكيييد  ييياق بعيييض السيييل  إرا : " (3)كييال احليييافل ابييين روييي  رمحيييه اهلل  -34
، وميين هيي ا كييول الجيي  صييلى " يي ع فييالق : "بلغييه كييول يتج يي ه علييى كا لييه يتقييول

ا بلغه أ ه أفىت أق امل وىف عج ا  وو يا ، مل"  ع أبو السجابس : "اهلل علله وسلر 
 .إرا  ا   حامال ال اس بو ع احلمس حىت تأيت علل ا أربعا أش   وعش ا

وردها أبلي   وكد بال  األ ما الورعوق   إ  ار مقااله  علفا لبعض العلماء،
( هييي 141)يتج ي  علييى أأ يفيور ( هيي 143 -334)ميام أمحييد الي د،  ميا  يياق امل
 . علفا تف دوا ذا، ويتبال    ردها علل رون ه مقااله  

ه ا  له ح ر القاه ، وأما   باان األم ، ف ق  اق مقصيوده   رليك  ي د 
تبلني احل  ولمال يتغرت الجاو مبقااله من أه أ   مقاالته، فيال ريتي  أ يه مثياع 
على كصده، ودهس بفعله ه ا ذي ه الجليا   الجصي  هلل ورسيوله وأ ميا املسيلمني 

 . روعام 
وسيييواء  ييياق الييي ي بيييني اا يييأ صيييغ ا أم  بييي ا، فليييه أسيييوة مبييين رد مييين العلمييياء 

 ".مقااله ابن عباو 
مميييين أ ييييع "، ر يييي  سييييعلد بيييين املسييييل  واحلسيييين وع يييياء وايييياوو ونيييي هر 

املسلموق على هدايت  ر ودرايت  ر وحمب  ر والثجاء علل ر، ومل يتعيد أحيد ميج ر ميا 
  هييييؤالء األ مييييا وال علبييييا هليييير، وكييييد هييييالفوه   هيييي ه املسييييا س وحنوهييييا اعجييييا 

اميي له   ييي  أ ميييا املسييلمني مييين السيييل  واالييي  ب بلييني هييي ه املقيييااله وميييا 
أشب  ا مثس     الشافعب وإسحاق وأأ عبلد وأأ يفور ومين بعيدهر مين أ ميا 
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الفقه واحلديتض ون مها ممن ادعوا ه ه املقااله ما  اق مبثاب  ا شبء  ثي ، وليو 
 .ه ل ال األم  ودار   ا رلك م وف

م اد ال اد ب لك إا ار عل  من رد علله، وتجقصه، وتبلني و له إق  اق وأما 
رد وكصوره   العلر، وحنو رلك،  اق حم ما، سواء  ياق رده لي لك   وويه مين 
اهلل علله أو   نلب ه، وسواء  اق   حلاته أو بعد موته، وهي ا داهيس فلميا رميه 

ه   اهلميز واللميز، وداهيس أيتضيا   كيول الجي  صيلى تعاج     ابه، وتوعيد عللي
ال تييؤروا املسييلمني، ! ميين بلسييا ه ومل يتييؤمن بقلبييهآميين  يتييا معشيي "اهلل عللييه وسييلر 

وال ت بعوا عوراعر، ف  ه من يت بيع عيوراعر، يت بيع اهلل عورتيه، ومين يت بيع اهلل عورتيه، 
 ".يتفضحه، ولو   وو  بل ه 

ذيير   الييديتن، فأمييا أهييس البييد  والضيياللا  وهيي ا  لييه   حيي  العلميياء املق ييد 
ومن تشبه بالعلمياء وليله ميج ر، فلجيو  بلياق و ل ير، وإا يار عليوذر، اي يت ا 

 ".من االك داء ذر، ولله  المجا ا ق   ه ا القبلس، واهلل أعلر
" :  (3)شي ح عليس الرتمي ي"وكال احلافل ابن رو  أيتضيا رمحيه اهلل    -39

 ياق : ىلعي  رافيع بين أشي و، كيال:  يا أبيو صيان املي و ي :كال ابين أأ اليد لا"
مين عقوبيا الفاسي  : وأ يا أكيول". من عقوبا ال  اع أق ال يتقبس صدكه : "يتقال

 ".املب د  أق ال ت    حماسجه 
إ يييييه (: 347/ 3" )ال و ييييي  اليييييدري " كيييييال ال ج يييييوهب   : "كيييييال ا قييييي 

يترت ييوا العامييا يتسيييألوق صيياح  بدعييا، ال يتجبغيييب أق يتأهيي  العلميياء مجيييه، وال أق 
عجه وصلسوق إلليه، فلميا  ياق  ي لك، ال يت حيد  عجيه أحيد فلميوه ر ي ه، وال 
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يتش    أم ه، فعلر أق العلماء صو  هلر بس ص  أق يتق  وا للجاو علبه وميجعوهر 
 ".عن األه  عجه 

ف صييييوم السييييجا وال وحلييييد يتسيييي غلوق اللييييوم  ! ومييييا أشييييبه اللللييييا بالبارحييييا: كليييي 
بعيييض مييين يتج سيييبوق إج السيييجا وال وحليييد   ال عييين   أعيييالم    ابييياه وأشييي اا

السيييجا وال وحليييد ودعاعميييا، بيييس األشيييد   ايتيييا وفجلعيييا أق يت يييأيف  ذييي ه األشييي اا 
وال  اباه والدعايتاه  ث  من أبجياء ال وحليد والسيجا، فلسيددوق سي ام ال جي يت  

ني عيييييين واليييييي  ر القاملييييييا إج أعييييييالم ال وحلييييييد والسييييييجا ومحلييييييا رايتاعمييييييا واملييييييدافع
حلا ييي ما، واألشيييد مييين رليييك أسيييفا وفواويييع أق يت عييياافوا ويت ضيييامجوا ميييع أهيييس 
البييد  والضييالل   تسييديتد السيي ام املسييموما اليي  يتعييدها أعييداء السييجا وال وحلييد 

 .و ا  على البقلا الباكلا من السجا وال وحلدالس ام األه ة لس
 والر روي الق ىب أشد مضا ا 

 على الجفه من وكع احلسام امل جد                                 
 .ف  ا هلل وا ا إلله راوعوق

 ليي  وكيي  املمييام أمحييد وميين وراءه ميين أهييس السييجا ميين  ! ا قيي  أهييب واع يي 
لل  ابلسيييب، ولعليييه هييي  آال  املييي اه وأكيييس ه ييي ا آال  " املدلسيييني "  ييياع 

، ف  يا هلل امل اه من     يتدافع عج ا أبجاء السجا وال وحلد ألهس البيد  والضيالل
 !وا ا إلله راوعوق م اه وم اه أه   

ج إوكيييد سيييبقه : "كيييال السيييب ب بعيييد أق ر ييي  اعييين امليييا ري   الغيييزايل -11
": رسيالا إج ابين مقفي "ك يت  مجه من املال ليا أبيو الولليد ال  اوشيب، في      

أمييا مييا ر ييي ه ميين أميي  الغيييزايل، ف أيتيي  ال ويييس و لم ييه، ف أيت ييه رويييال ميين أهيييس ف
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كييد هنضيي  بييه فضييا له، واو مييع فلييه العقييس والف يير وممارسييا العلييوم اييول  العليير،
 ما ه، ، بدا له اال ص ا  عن ا يت  العلماء، ودهس نم  العمال، ، تصو ، 
ف جييييي  العليييييوم وأهل يييييا، ودهيييييس   علييييير اايييييواا  وأربييييياع القليييييوع ووسييييياوو 

فق يياء الشييل اق، ، شيياذا بيياراء الفالسييفا ورمييو  احلييالج، ووعييس يت عيين علييى ال
، عمييد يتيي  لر " املحليياء"اد يتجسييلخ ميين الييديتن، فلمييا عمييس  ييوامل  لمييني، ولقييد  

  عليييوم األحيييوال وم اميييز الصيييوفلا، و ييياق نييي  أ يييله ذيييا، وال هبييي  مبع ف  يييا، 
 .اهي (3)" فسق  على أم رأسه، وشحن   ابه باملو وعاه 

 عْ املط "ب   سكال الو ش يت -13
ُ
مليا وصيس : اقكيال ابين الق ي: " (1)" ع ْعيلار امل

إج ك ابييا، ت لمييوا فلييه بالسييوء، وأ  يي وا عللييه أشييلاء، ال " إحليياء علييوم الييديتن "
سييييلما كا ييييل ر ابيييين أمحييييديتن، ف  ييييه أبليييي    رلييييك، حييييىت  فيييي  مؤلفييييه، وأنيييي   
السييل اق بييه، واس شيي د بفق ا ييه، فييأ ع هييو وهيير علييى ح كييه، فييأم  علييب بيين 

غييي أ   رحبيييا املسيييجد يتوسييي  بييي لك بف لييياهر، فيييأح ق بق ابيييا عليييى البييياع ال
اهلوده بعد إشباعه  يت ا مبحضي   اعيا مين أعلياق الجياو، ووويه إج  ليع بيالده 

ح اق على ما اش    عجه ببالد املغ ع   رليك الوكي ، يتأم  ب ح اكه، وتواج امل
 .اهي" وتوايل اهلزا ر علل ر  ؟ف اق إح اكه سببا لزوال مل  ر وا  شار سل  ر

 ن  صحل ،" االحلاء"ل مل  ر وبني إح اق وال ب  بني  وا: أكول
ف ق الصحابا أح كيوا املصياح  جتجلبيا للميا ف جيا الضيالل واالهي ال  أيتضيا، 

املليك  جيز كس الل ير ماليك املليك تيؤيت املليك مين تشياء وت}: والصواع أق يتقال
                                                           

، ودافييع السيييب ب عيين الغييزايل دفييا  عمليياق امل عصيييبني (143/ 3)للسييب ب " ابقيياه الشييافعلا"( 3)
 .القا، على ال مويت اه واملغال اه

(1( )13/345 .) 
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السيييب     وال : ، ، يتقيييال(3){ممييين تشييياء وتعيييز مييين تشييياء وتييي ل مييين تشييياء
 .ومعاصل ر مل  ر  ث ة ر وذر

وعليب بين :" ياا  وفلاه سجا سبع ويفاليفني ومخه م (1)كال ال ه    الع  
يتوس  بن تاشفني أم  املسلمني وصاح  املغ ع،  اق يت ويع إج عيدل وديتين 
وتعبد وحسن اويتا وشدة إيتثار ألهس العلير ورم لل يالم وأهليه، مليا وصيل  إلليه  

 جيييه  ييياق مس ضيييعفا ميييع   ييي  أأ حاميييد، أمييي  ب ح اك يييا وشيييدد   رليييك، ول
رؤوو أم ا يييه، فلييي لك ا ييي ه مجيييا   مخيييور   دول يييه، ف غافيييس، وع ييي  عييين 

 .اهي" العبادة، وتويف  علله ابن توم ه، ، صاحبه عبد املؤمن 
ا ييييور املج ييييي اه واامييييور، و ييييع  علييييب بييييين : ف يييي ا سييييب   وال مل  يييير

 .يتوس 
مين : يتعي  -ام، واء أكو : " (3)" تلبله إبلله "وكال ابن ايفو ي    -11

ف  لميييوا هلييير   ايفييييو  والفقييي  والوسييياوو واا ييي اه، وصييييجفوا    -الصيييوفلا 
 .رلك، مثس احلار  ا اس 

ووييييياء آهييييي وق ف ييييي بوا مييييي ه  ال صيييييو  وأفييييي دوه بصيييييفاه مليييييزوه ذيييييا مييييين 
االه صيياص بامل كعييا والسييما  والووييد واليي كص وال صييفل ، و لييزوا بزيتييادة الجقافييا 

 .وال  ارة

                                                           

 . 13: آل عم اق( 3)
(1( )1/451 .) 
 . م دي إس امبويل ب حقل  حممود( 331ص( )3)
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األمييي  يتجميييو واألشيييلاخ يتضيييعوق هلييير أو ييياعا ويت  لميييوق بواكعييياعر، ، ميييا  ال 
 هُ و ويت فيي  بعييدهر عيين العلميياء، ال بييس رؤيتيي  ر مييا هيير فلييه أوىف العلييوم، حييىت ىلم،يي

 .العلر الباان، ووعلوا علر الش يتعا العلر القاه 
ومج ر من ه ج به ايفو  إج االااله الفاسدة، فادعى عش  احلي  واهللمياق 

 ييايتلوا ش صييا مس حسيين الصييورة، ف يياموا بييه، وهييؤالء بييني ال فيي   فلييه، ف ييأهنر
 .والبدعا

كييالوا  ، ففسييده عقا ييدهر، فميين هييؤالء ميين.، تشييعب  بييأكوام مييج ر ال يي ق
 .باحللول، ومج ر من كال باالااد

 .  ر بفجوق البد  حىت وعلوا أل فس ر سججابوما  ال إبلله خي
حقيا   "، و يع هلير "السيجن " وواء أبوعبدال محن السلمب فصج  هلير   ياع

، فيي    عييج ر فلييه العجيي    تفسيي هر القيي آق مبييا يتقييع هليير، ميين نيي  "ال فسيي 
إسييجاد رلييك إج أصييس ميين أصييول العليير، وإهييا محلييوه علييى ميي اهب ر، والعجيي  

 .من ورع ر   ال عام وا بساا ر   الق آق
كيال :  ي  اا لي أه  يا أبيو ب: وكد أه  ا أبو مجصور عبدال محن القيزا ، كيال
 اق أبو عبدال محن السلمب ن  : يل حممد بن يتوس  الق اق الجلسابوري، كال

يفقا، ومل يت ن ىلع من األصير إال شيلما يتسي ا، فلميا مياه احليا ر أبوعبيداهلل بين 
وبأشيلاء  ثي ة سيواه، و ياق " تاريتخ حيىي بن معيني "بي  ؟البلع، حد  عن األصر
 .يتضع للصوفلا األحاديتض
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، "ملييع الصييوفلا"وصييج  هليير أبييو  صيي  السيي اج   ابييا ىليياه :  (3)صييج كييال امل
ر يي  فلييه ميين االع قيياد القبييل  وال ييالم امليي رول مييا سييج    مجييه  لييا إق شيياء اهلل 

 .تعاج
، في    فليه األحاديتيض البااليا "كيوه القليوع "وصج  هلر أبو االي  امل يب 

نيييي  رلييييك ميييين ومييييا ال يتسيييي جد فلييييه إج أصييييس، ميييين صييييلواه األيتييييام والللييييايل و 
كيال بعيض امل اشيفني : "املو وعاه، ور   فله االع قاد الفاسد، وردد فله كول

ووييس يت جلييى    ، وهيي ا  ييالم فييارغ، ور يي  فلييه عيين بعييض الصييوفلا أق اهلل عييز"
 .الد لا ألوللا ه

كيال أبيو اياه  حمميد : أه  ا أبو ب   اا ل ، كال: أه  ا أبو مجصور القزا 
أبو االي  امل يب إج البصي ة بعيد وفياة أأ احلسيني بين دهس : بن العال ، كال

سيامل، فييا  مى إج مقال ييه، وكيدم بغييداد، فيياو مع الجياو عللييه    لييه الييوعل، 
، "لله على امل لوق أ ي  مين اايال  : "ف ل     المه، فحفل عجه أ ه كال

 .فبدعه الجاو، وهج وه، فام جع من ال الم على الجاو بعد رلك
عليييى "كيييوه القليييوع "صيييج  أبيييو االييي  امل يييب   ابيييا ىلييياه و : كيييال اا لييي 

 .لساق الصوفلا، ور  فله أشلاء مج  ة مس بشعا   الصفاه
، "احلللييا"وويياء أبييو  عييلر األصييب اب، فصييج  هليير   يياع : (1)كييال املصييج  

ور يي    حييدود ال صييو  أشييلاء مج يي ة كبلحييا، ومل يتسيي   أق يتيي      الصييوفلا 
للا وساداه الصيحابا ر يب اهلل عيج ر، في    عيج ر وع ؟أبا ب   وعم  وعثما ا

                                                           

 . ابن ايفو ي : أي( 3)
 . ابن ايفو ي : أي ( 1)
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فله العج ، ور   مج ر ش حيا القا ب واحلسن البص ي وسفلاق الثوري وأمحيد 
الفضييلس وإبيي اهلر بيين " ابقيياه الصييوفلا"بيين حجبييس، و يي لك ر يي  السييلمب   

 .أدهر ومع وفا ال  هب، ووعل ر من الصوفلا، بأق أشار إج أهنر من الزهاد
  مع و  يتزيتد على الزهد، ويتدل على الف ق بلج ر أق الزهيد فال صو  م ه

 .مل يت مه أحد، وكد رموا ال صو  على ما سلأيت ر  ه
، فيييي    فل ييييا "ال سييييالا"وصييييج  هليييير عبييييدال  ب بيييين هييييوا ق القشيييي ي   يييياع 

العجا ييي  مييين ال يييالم   الفجييياء والبقييياء، والقيييبض وايفميييع وال ف كيييا، والصيييحو 
ا يييو وااليفبييياه، وال جليييب وا ا ييي ة وامل اشيييفا، والسييي  ، والييي وق والشييي ع، و 

إج نيي  ... واللييوا   وال والييع واللوامييع، وال  ييويتن وال م ييني، والشيي يتعا واحلقلقييا
 .رلك من ال  لل  ال ي لله بشبء، وتفس ه أعج  مجه

وواء حممد بن ااه  املقدسب، فصج  هلر صفوة ال صو ، ف    فله أشيلاء 
 .ق شاء اهلل تعاجإ     ما يتصل  ر  ه   موا عه يتس حب العاكس من ر  ها، 

عليييى ا يتقيييا القيييوم، " املحلييياء"ووييياء أبيييو حاميييد الغيييزايل، فصيييج  هلييير   ييياع 
ومله باألحاديتض البااليا وهيو يتعلير ب الهنيا، وت لير   علير امل اشيفا، وهي ج 

إق املييي اد بال وا ييي  والشيييمه والقمييي  الليييوايت رآهييين : عييين كيييا وق الفقيييه، وكيييال
أ يييوار هيييب حجييي  اهلل عيييز وويييس، ومل يتييي د هييي ا   : صيييلواه اهلل علليييه ابييي اهلر

 .املع وفاه، وه ا من وجه  الم البااجلا
إق الصييييوفلا   يتققيييي  ر يتشيييياهدوق ": املفصيييي  بيييياألحوال "وكييييال     يييياع 

املال  يييا وأرواح األ بلييياء، ويتسيييمعوق ميييج ر أصيييواتا، ويتق بسيييوق ميييج ر فوا يييد، ، 
 .ر اج درواه يتضل  عج ا   اق الج  يت تقب احلال من مشاهدة الصو 
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كليييا : و ييياق السيييب    تصيييجل  هيييؤالء مثيييس هييي ه األشيييلاء  (3)كيييال املصيييج 
علم ر بالسجن واملسالم وا يفار، وإكباهلر على ما اس حسجوه مين ا يتقيا القيوم، 

ها اس حسيجوها، أل يه كيد يفبي    الجفيوو ميدح الزهيد، وميا رأوا حاليا أحسين إو 
  الصورة، وال  الما أرق من  الم ر، و  س  السيل   من حالا هؤالء القوم

 و  هشو ا، ، إق ملس الجاو إج هؤالء القيوم شيديتد، مليا ر   يا مين أهنيا ا يتقيا 
د، و   مج ا ال احا والسيما ، وال بيا   ليس إلل ميا، وكيد  بااه ها الجقافا وال ع

 .كاء اق أوا س الصوفلا يتجف وق من السالاني واألم اء، فصاروا أصد
و  ييييور هيييي ه ال صييييا ل  اليييي  صييييجف  هليييير ال تسيييي جد إج أصييييس، وإهييييا هييييب 
واكعاه تلقف ا بعض ر عن بعض ودوهنيا، وكيد ىلوهيا بيالعلر البياان، واحليديتض 

ىلع  أمحد بن حجبس وكد سمس : ب سجاد إج أأ يتعقوع إسحاق بن حلا، كال
 .ا هي" بعوق ما ت لر فل ا الصحابا وال ال ا: عن الوساوو واا  اه؟ فقال

إها يتع ميد : ولقا س أق يتقول: كل : "كال احلافل ابن الصالح رمحه اهلل -13
الجيياو   ويي ح اليي واة ورد حييديتث ر علييى ال  يي  اليي  صييجف ا أ مييا احلييديتض   
ايفي ح وال عييديتس، وكييس مييا يت ع  يوق فل ييا لبليياق السييب ، بيس يتق صيي وق علييى  يي د 

و رلييييك، أو هيييي ا حييييديتض فييييالق  ييييعل ، وفييييالق لييييله بشييييبء، وحنيييي: كييييوهلر
 . عل ، وه ا حديتض ن  يفاب ، وحنو رلك

فاشرتاط بلاق السب  يتفضيب إج تع ليس رليك، وسيد بياع ايفي ح   األنلي  
األ ثييي ، وووابيييه أق رليييك، وإق مل  ع ميييده   إيفبييياه ايفييي ح واحل ييير بيييه؟ فقيييد 

                                                           

 . ابن ايفو ي : أي (3)
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اع مييد اه   أق توكفجييا   كبييول حييديتض ميين كييالوا فلييه مثييس رلييك؟ بجيياء علييى أق 
 ".ك أوكع عجد ا فل ر ريتبا كويتا يتوو  مثل ا ال وك رل

يت وق ووابيا  ومما يتدفع ه ا السؤال رأسأ أو: "كال الع اكب م عقبا ابن الصالح
أق ايفم يييور إهيييا يتووبيييوق البلييياق   وييي ح مييين ليييله عامليييا بأسيييباع ايفييي ح : عجيييه

ك أق وال عديتس، وأما العامل بأسباذما، فلقبلوق و حه مين ني  تفسي ، وبلياق رلي
عييين القا يييب أأ ب ييي  البييياكالب أ يييه ح يييى عييين " ال فايتيييا"اا لييي  ح يييى   
. إرا ويي ح ميين ال يتعيي   ايفيي ح، صيي  ال شيي  عيين رلييك:   ييور أهييس العليير

والي ي يتقيوي : كيال القا يب. ومل يتووبوا رلك على أهيس العلير ذي ا الشيأق: كال
فسيييار عجيييد ا تييي يف ال شييي  عييين رليييك إرا  ييياق ايفيييارح عامليييا  ميييا ال صييي  اس 

عدال إج آه   المه، وميا ح لجياه عين القا يب أأ  باملعدل عما به صار املز 
 .اهي (3)" ب   هو الصواع 

فأ يي  تيي   أهنيير ال يتشييرتاوق   ايفييارح أق يتيي    ايفوا يي  املشيي كا   : كليي 
اجمليي وح، وأق العييامل بأسييباع ايفيي ح وال عييديتس يتؤهيي   المييه مسييلما عجييد   ييور 

عييين وييي ح نييي  العيييامل بأسيييباع ايفييي ح وال عيييديتس، وال العلمييياء، وصييي  ال شييي  
 .يت  موق أحدا بأ ه اامل إرا اك ص  على ايفوا   املقلما

هيي ا هييو املييج أ ال شييلد اليي ي صيي  أق يتع فييه الشييباع السييلفب، املييج أ اليي ي 
، ومن ش ط -حمديفوها وفق اؤها -دل علله ال  اع والسجا، وسل ه هلار األما

الجاكييد م يتيدا بي لك ووييه اهلل والجصيلحا هلل ول  ابييه  ت بلي  هي ا املييج أ أق يت يوق
 .اه من عقا د وش ا ع وعباداهو وصلا ا ديتن اهلل وما ح
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ومميييا يتؤسييي  ليييه أشيييد األسييي  أق أهيييس الباايييس والبيييد  كيييد هيييدعوا  ثييي أ مييين 
بأ يييه ال صيييو  ال يييالم   اليييدعاة،  -فضيييال عييين نييي هر -أر لييياء ايييالع العلييير

ل، يت يتيييدوق بييي لك إفسييياح اجمليييال ال  شيييار يت يتيييدوق بييي لك دعييياة البدعيييا والضيييال
هييدع ر اهلدامييا، يت يتييدوق القضيياء علييى دعييوة ال وحلييد والسييجا ومييج أ السييل  

 .الصان
وميييين فيييي و  هيييي ا امليييي ه  ااييييدا  هيييي ه الشيييي وط اليييي  يتشييييرتا ا بعييييض أبجيييياء 

أو مييين يتسيييموق باليييدعاة مييين ر ييي   -أ يييه ال بيييد    قيييد أهيييس البيييد  : ال وحليييد
 ...ا   ر   ايفوا   املقلماايفوا   املش كا إج و

  ال ييالم علييى حييديتض رواه : وكييال شييلخ املسييالم ابيين تلملييا رمحييه اهلل -14
ل جيييه كيييد رواه مييين صيييج    عميييس الليييوم والللليييا  يييابن : "عبيييدامللك بييين هييياروق

السيييي  وأأ  عييييلر، و  مثييييس هيييي ه ال  يييي  أحاديتييييض  ثيييي ة مو ييييوعا، ال صييييو  
العلميييياء، ورواه أبييييو الشييييلخ املصييييب اب    االع ميييياد علل ييييا   الشيييي يتعا باتفيييياق 

، و  هييييييي ا ال  ييييييياع أحاديتيييييييض  ثييييييي ة  ييييييي ع "فضيييييييا س األعميييييييال "  ييييييياع 
 اهي"(3) وعامو 

فييرت  شييلخ املسييالم كييد اك صيي  علييى ر يي  ايفا يي  املقليير ومل يتيي    ايفوا يي  
 ولييو! املشيي كا، فلييو  يياق إمهييال ا اسيين المييا، ف ليي  يتقييدم علييى هيي ا القليير؟

 ي ورة ر ي  ا اسين إرا ر ي ه املثالي ، ف لي  يتفسي    اق من ميج أ السيل 
معقر  قدهر ال ي ال يت   وق فله اجمل وحني واملب دعني إال بايف ح وال عن دوق 

 !أق يتع ووا على ووا   املدح وا اسن،  ل  يتفس  ه ا ال ص  ؟
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وما   ه ا االع قاد ": "ش ح األصف ا لا"كال شلخ املسالم    -15
لقول الواكفا ال يتن ال يتقولوق بقول األشع ي ون ه من  املش وح هو مواف 

م  لما أهس امليفباه وأهس السجا واحلديتض والسل ، بس يتثب وق ما وافقه 
علله املع زلا البص يتوق، ف ق املع زلا البص يتني يتثب وق ما   ه ا االع قاد، 

يفباه مع أ ما السجا وايفماعا ول ن األشع ي وسا   م  لما أهس امل
 .الق آق ن  خملوق: ق ال ؤيتا، ويتقولوقيتثب و 

  اع قادا خم ص ا لصياح  مصيج  هي ا االع قياد املشي وح، وهيو يتوكد رأ
مشيييي ور بييييالعلر واحلييييديتض، وهييييو   القيييياه  أشييييع ي عجييييد الجيييياو، رأيتيييي  
اع قاده على هدا اليجم ، ر ي  فليه أق اهلل مي  لر آمي   ياه  ميا يتوافي  علليه 

ا، بييس وعل ييا ممييا يتييخملييوق، وال أيفبيي  ال و  ق نيي آاملع زلييا، ومل يتيي    أق القيي  
سييا   أ مييا و ت ييأول، و يياق ميلييس إج ايف ملييا اليي يتن  يياا وا أمحييد بيين حجبييس 
محييد أل وسييبا   السييجا   مسييألا القيي آق، ويتيي و  وييا ب ر، وح ييى عييج ر رمييا  

لفالسييفا ابيين حجبييس، وهييو بييىن اع قيياده ور بييه ميين كييول ايف ملييا وميين كييول 
مييييين ويييييجه القيييييول املضيييييا  إج  الجفيييييوو، وهيييييوم العقيييييول و دم قطيييييالقيييييا لني بط 

دميق االه، ولله هي ا مي ه  األشيع يتا، بيس هير م فقيوق عليى أق القي آق 
 ".ن  خملوق، وعلى أق اهلل يت     ا ه ة

، هيي ا االع قيياد املشي وح، مييع أ يه لييله فلييه : "وكيال شييلخ املسيالم -13
بصي يتني هي  مجيه في ق  يتادة على اع قاد املع زلا البص يتني، فاع قياد املع زليا ال

  هي ا املع قييد مين اع قيياد امل فلسييفا   ال وحليد مييا ال يت  ياه املع زلييا،  مييا 
 ب جا علله فلما تقدم، وبلجا أق ما ر  ه مين ال وحليد ودللليه هيو ميأهور مين 

 .أصول الفالسفا وأ ه من أب س ال الم
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، فأوياع إج رليك ، "العقليدة األصيف ا لا"شي ح  (3)و اق كيد الي  مجيه
واع يي ر بأ ييه ال بييد عجييد شيي ح رلييك ال ييالم ميين خمالفييا بعييض مقاصييده ملييا 

 .اهي" تووبه كواعد املسالم، ف ق احل  أح  أق يت بع 
فأ يي  تيي   أ ييه يتيي    مثاليي  ال  يياع، وال يتعيي ج علييى ر يي  حماسييجه، بييس 
ر     ابه ا ه  مق ص ا على ر   املثال ، أفلو  اق ر ي  ا اسين واوبيا، 

 ! اسن ال  ابني؟أفرتاه يتس   عن حم
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 حكم من يتولى أهل البدع وينصرهم على أهل السنة
يتا أيت ا ال يتن آمجوا ال ت   وا ب ا ا مين دو  ير ال يتيألو  ر }: كال تعاج

هبيياال ودوا مييا عجيي ر كييد بييده البغضيياء ميين أفييواه ر ومييا  فييب صييدورهر 
 .(3){أ   كد بلجا ل ر ا يتاه إق  ج ر تعقلوق

 :(1)"تفس ه "  تفس  ه ه ا يتا من كال الق ا  رمحه اهلل 

 :ه ه ا يتا فل ا س  مسا س

 .أ د اهلل الزو  عن ال  وق إج ال فار: األولى
هنيييى اهلل عيييز وويييس امليييؤمجني ذييي ه ا يتيييا أق يت  ييي وا مييين ال فيييار : الثاني   ة

والل ود وأهس األهواء دهالء وويفاء يتفاو يوهنر   ا راء، ويتسيجدوق إليل ر 
س من  اق على هال  م هبك وديتجك، فيال يتجبغيب أق  : أمورهر، ويتقال

 .ااديفه
 :كال الشاع 

 ل وسس عن ك يتجه أعن امل ء ال تس
 ف س ك يتن باملقارق يتق دي                                 

عييين أأ ه يتييي ة ر يييب اهلل عجيييه عييين الجييي  صيييلى اهلل " سيييجن أأ داود"و  
 ".  أحد ر من خيالس امل ء على ديتن هللله، فللجق:"علله وسلر كال
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أكييول هيي ا  لييه   ا ييارهر ب ا ييا أو أصييدكاء، ف ليي  إرا تيي ده بييبعض 
الجيياو األحييوال إج أق يتجصيي وهر وخييي لوا املوحييديتن أهييس السييجا   الشييدا د 

 .وال وار 
وكييال شييلخ املسييالم ابيين تلملييا رمحييه اهلل هييالل  المييه علييى أهييس وحييدة 

وميين ال : "ويتييه، كييالمحوابيين  الووييود وأ ميي  ر،  ييابن سييبعني وابيين الفييارض
حنيين ال  ف يير هيي ا، أو : يتيوافق ر، أ ثيي هر يتسييلموق هليير أكيواهلر، أو يتقولييوق

هيييي ا ايييياه ه  فيييي ، ول يييين كييييد ت ييييوق لييييه أسيييي ار وحقييييا   يتع ف ييييا : يتقولييييوق
 .أصحاذا

ميييياق املج ييي يتن للحليييول ومييين هيييؤالء مييين يتعييياوهنر ويتجصييي هر عليييى أهيييس امل
على املسلمني، في ق كيول هيؤالء شي  واالااد، وهو ش  ممن يتجص  الجصار  

ميين كييول الجصييار ، بييس هييو شيي  مميين يتجصيي  املشيي  ني علييى املسييلمني، فيي ق 
هييي  مييين  (3){ ميييا  عبيييدهر إال للق بو يييا إج اهلل  لفيييى}: املشييي  ني يتقوليييوق

كول هيؤالء ، في ق هيؤالء أيفب يوا هالقيا وخملوكيا ني ه يت ق بيوق بيه إلليه، وهيؤالء 
 .مل لوقصعلوق ووود ااال  ووود ا

، وويي   فل يا مييا وي   ميين (1)ومليا وكعي  حمجييا هيؤالء املالحييدة املشي ورة 
األحييوال، و صيي  اهلل املسيييالم علييل ر، البجيييا شييلوه ر لج يييوذر، فجيياء مييين  
 يياق ميين شييلوه ر، وكييد اسيي عد ألق يتق يي  عجييد ا نايتييا مييا مي جييه أق يتقولييه 

ال هو اهلل : فقالالعامل هو اهلل أو ن ه، : لجا، للسلر من العقاع، فقلجا له 
                                                           

 .   أأ داود. 3: الزم  ( 3)

القاه  أق شيلخ املسيالم يت يتيد ذير ال ا فيا الصيوفلا ال فاعليا، وهيب الليوم وأمثاهليا مين في ق  (1)
 !الصوفلا امللحدة داهلا   تجقلر املهواق املسلمني
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وهي ا  ياق عجيده هيو القيول الي ي ال مي ين أحيدا أق خييال  فليه، ! وال ن ه
ولو علر أ جا  ج  ه، ملا كاله لجا، و اق من أعلاق شيلوه ر وحمققيل ر، وممين 
له أتبا  وم يتدوق، وله وألصحابه سل اق ودولا ومع فا ولساق وبلاق، حىت 

لشلوخ والعاما ميا  ياق دهيوهلر أدهلوا مع ر من روي السل اق والقضاة وا
  رلك سببا ال  قاص املسالم ومص ه أسوأ من ديتن الجصار  واملش  ني، 

كاما إلو ال ما من اهلل به من  ص  املسالم علل ر، وبلاق فساد أكاويتل ر، و 
احلجا علل ر، و ش  حقيا   ميا   أكيواهلر مين ال لبيله الي ي بااجيه  في  

 .(3)" عبادال هواص الإواحلاد، ال يتف مه 

واحييييي ر أق تقييييياد إج  صييييي ة أهيييييس البيييييد  ! ا  بيييييه أيت يييييا السيييييلفب الصيييييادق
والضييالل واملحليياد، اليي  تضييم ا ال جقلميياه احلزبلييا والسلاسييلا، فيي ق  ثيي ا 

  املشييي لا مييين د مييين أدعلييياء السيييلفلا ال هييير هلييير الليييوم إال  صييي ة أهيييس البييي
الايياد، اليي يتن أصييجا  اليي وافض وااييوارج والصييوفلا القبوريتييا أهييس احللييول وا

مميين يتجصيي  الجصييار  واملشيي  ني   إق ميين يتجصيي هر شيي: "يتقييول شييلخ املسييالم
، وال تيييجه مجاصييي ة أدعلييياء السيييلفلا ألهيييس البيييد    كضيييلا  جييي  و  أ ميييا "

االلأ  د أهس ال وحلد   ايفزيت ة، ف ق  ج  هدع  ذر وك ا ما، فأف ، 
 ".وال يتلدغ املؤمن من وح  م تني "
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 خاتم ة
 :للقار ء املجص لقد تبني 

أق ميييييا يتيييييدعى مييييين وويييييوع املوا  يييييا بيييييني املثالييييي  وا اسييييين    قيييييد  -3
األش اص وال    وايفماعاه دعو  ال دللس علل ا من ال  اع والسجا، 

 .وهو مج أ ن يت  حمد 
 .وأق السل  ال يت وق ه ا الوووع املدعى -1
و  بيس وأ ه ص  ال ح يت  من البد  وأهل ا باتفاق املسيلمني، وأ يه صي -3

 .ص  ر   بدع ر وال ح يت  وال جف  مج ا
وييي ح الييي واة والشييي ود إرا  ييياق فيييل ر وييي ح  -بيييس صييي  -وأ يييه صيييو  -4

 .يتسق  ش ادعر أو روايت  ر أو يتضعف ا
وكييييد  قييييس ابيييين عبييييدال  عيييين املمييييام مالييييك وأصييييحابه أ ييييه ال صييييو   -5
ا، وييارة فل ييويياراه   شييبء ميين   يي  أهييس األهييواء والبييد ، وتفسييخ املامل

 .وأق علماء ك ابا مج ر أح كوا   با من     أهس البد 
و قييس ابيين مفليي  عيين ابيين كدامييا ونيي ه أق السييل   ييا وا يتج ييوق عيين  -3

 . السا أهس البد  والجق      ب ر
ر عن املمام أمحد أ ه سمس عن   اع فليه أشيلاء رديتميا، ل قس ابن الق -7

 .فأم  م كه أو ه كه
وع إتيال    ي  البيد  وال ي ع وإعيدام ا، وأق ابن القيلر يتي   ووي -4

وأهنيييا أوج بييي لك مييين إتيييال  آاله الل يييو واملعيييا   وإتيييال  آ ليييا اامييي ، 
 .ألق   رها أعقر من   ر ه ه األمور امل  ورة
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 قييس اليي ه  رمحييه اهلل تعيياج عيين أأ  رعييا عجييدما سييمس عيين احلييار   -9
 يألل    رليك مين واع ي  ال... ا اس  و  بيه، فحي ر السيا س مج يا ورم يا

 .البد ، وتعلل  ال ه  على رلك
وأق     املمام ابن تلملا معقم ا   ال د على أهس البد ، وفل ا  -31

 قييد ميي  ألهييس األهييواء ول  ييب ر ول ييوا ف ر، ولييله فل ييا موا  يياه، وأق مييا 
يتيييي   ه   أ ييييدر ميييين الجييييادر لييييله ا  الكييييا ميييين كجاع ييييه بووييييوع املوا  يييياه 

 .املزعوما
السييييل  كييييد ألفييييوا   بييييا   ايفيييي ح وال عييييديتس، و  بييييا   ايفيييي ح وأق  -33

هاصييييا، وهييييب  ثيييي ة، ومل يتيييي ه  أحييييد مييييج ر إج ووييييوع وال اسيييي حباع 
 .املوا  اه، بس يت وق وووع ايف ح لله إال

وأهنييير ألفيييوا   بيييا   بلييياق السيييجن، ودحيييض البيييد ، وال حييي يت  مييين  -31
 .  قلض ما يتدعى مج اأهل ا، ومل يتل زموا ه ه املوا  اه، بس عمل ر على 

وأق  س رلك كا ر على م اعاة املصلحا للما، والجصي  هليا، ويتليزم  -33
 .هالص هلل وحده  رلك امل

 .وأق ال د على أهس البد  وال ح يت  مج ر و اد   سبلس اهلل -34
أق   ميج أ السيل  : ولقد تبني للعاكس من الواكيع، ودالليا ال ياريتخ -35

للمسييييلمني ميييين نوا ييييس أهييييس األهييييواء والبييييد   سييييدا مجلعييييا ومحايتييييا عقلمييييا
 .وم ايتدهر

وأق ال سييياهس مع ييير فييي   ويتفييي   ال  يتييي  أميييام ر، ملفسييياد عقا يييد  -33
املسيييلمني، وهصوصيييا شيييباذر، ويتفييي   بييياع الفييينت عليييى مصييي اعله، ملصييياد 
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صيي اعاه بيييني شيييباع السيييجا وال وحلييد، تضييي  باملسيييالم وذييير، وال يتسييي فلد 
 .واء احلاكدوق  ذا إال أهس األهيتسمج ا و 
وأق عليييى الشيييباع السيييلفب أق يت يييوق يتققيييا مليييا حييييايف  يييده و يييد  -37

عقلدتييه ومج جييه، فييال يتلليي  بييه أق يتجسيياق وراء الشييعاراه ال جا ييا، وال وراء 
العواايييي  العمليييياء، اليييي  تييييؤدي إج تضييييللع أعقيييير  عمييييا وأعقيييير أما ييييا   

نوا ييس عجقييه، وهييب الثبيياه علييى مييج أ أهييس احلييديتض والسييجا، ومحايت ييه ميين 
هصومه وم ايتدهر وأالعلب ر، ال  ا  ه آيفارها على  ثي  مين األسيات ة 
واالع العلر واملثقفني، ال يتن  اق يتج قي  ميج ر ت بليا األوليال عليى ميج أ 

 .السل  الصان، وتثبل  ر علله، واالع زا  ب فع لوا ه
وميين املجاسيي  هجييا أق أايي  شييباع السييجا وال وحلييد ذيي ه األكييوال ا تلييا 

 :أ ما املسالم لبعض
كييييال ابيييين القييييلر رمحييييه اهلل   سييييلاق  المييييه علييييى بعييييض امل  لمييييني  -3

ومييا ! فمييا أعقيير املصييلبا ذيي ا وأمثالييه علييى املمييياق: "املع لييني لصييفاه اهلل
ومييييا أحيييي  و يييياده بالقليييي  واللييييد ! أشييييد ايفجايتييييا بييييه علييييى السييييجا والقيييي آق

وايف ياد باحلجيا ! اقوما أيفقس أو  رلك ايف اد   امللز ! واللساق إج ال محن
واللساق مقدم على ايف اد بالسل  والسجاق، وهل ا أم  بيه تعياج   السيور 

فييييال ت ييييع }: امل لييييا حلييييض ال و يييياد باللييييد؟ إ يييي ارا وتعيييي يت ا، فقييييال تعيييياج
 .(3){ال اف يتن وواهدهر به و ادا  ب ا

                                                           

 . 51: الف كاق( 3)
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فايف يييييياد بييييييالعلر واحلجييييييا و يييييياد أ بلا ييييييه ورسييييييله وهاصيييييي ه ميييييين عبيييييياده 
هلدايتييييا وال وفليييي  وامل فيييياق، وميييين ميييياه ومل يتغييييز ومل حيييييد  امل صوصييييني با

 فسه بالغزو؟ ماه على شعبا من الجفاق، و فى بالعبد عميى وهي ال ا أق 
م ه، وأعيدوا مياق ووجود السجا والق آق وكد لبسوا للح ع اليت   عسا   امل

لييه عدتييه، وأهيي وا مصيياف ر، ووكفييوا مييواكف ر، وكييد محييب الييواله، وداره 
وهيييو   ! الجيييزال! الجيييزال : واشييي د الق يييال، وتجييياده األكييي اقرحيييى احلييي ع، 

را سييياعد القيييدر وعيييزم إامللجيييأ واملغييياراه وامليييدهس، ميييع ااوالييي   ميييني، و 
على ااي وج، كعيد فيوق ال يس ميع الجياا يتن، يتجقي  ملين اليدا  ة، لل يوق إليل ر 
مييين امل حليييزيتن، ، يتيييأتل ر وهيييو يتقسييير بييياهلل و يييد أميا يييه أب  جييي  مع ييير 

 .اهي (3)" ىن أق ت و وا أ  ر الغالبني و ج  أ 
امل بييييع للسييييجا  القييييابض علييييى : "وكيييال أبييييو عبلييييد القاسيييير بيييين سييييالم -1

 .(1)"ايفم ، وهو اللوم عجدي أفضس من الض ع بالسلو    سبلس اهلل 

األرواح وجيييود  جيييدة، فميييا تعيييار  مج يييا : "كيييال الفضيييلس بييين علييياض -3
ن أق يت ييوق صيياح  سييجا مييياجء ا  ليي ، ومييا تجييا   مج ييا اه ليي ، وال مي يي

 . (3)" ال من  فاق إصاح  بدعا، 

الي ع عين السيجا أفضيس مين : "وكال املمام حيىي بن حيىي الجلسابوري -4
 . (4)" ايف اد

                                                           

 (.4/ 3)ش ح القصلدة الجو لا ا للشلخ حممد هللس ه او ("3)

 (.431/ 31)تاريتخ بغداد " (1)

 (.334/ 3)ش ح أصول اع قاد أهس السجا وايفماعا  ("3)

 (.31ص " ) قد املج   ("4)



 

 

 

 

 

 

 

 -371- 

 .وصلى اهلل على  بلجا حممد وعلى آله وصحبه وسلر تسللما  ث ا
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 فهرس األحاديث النبوية
 

 ... ".... ((راإرا او  د احلا ر فأصاع، فله أو اق، وا))
 ... ".....((إرا صلى أحد ر إج شبء يتسرته من الجاو))
 ... ".................... ((افرتك  الل ود إج))
 ((لله حيلوق احل ام ف حلو ه وحي موق احلالل ف ح مو ه أ))
 ... ((أما أبوو ر، فال يتضع عصاه، وأما معاويتا، فصعلويف))
 ..........(( ... ".....أما إ ه صدكك وهو   وع))
 ... ((أما إ ه   بك وسلعود))
 ... ((أم  و وق يتا ابن اا اع، وال ي  فسب بلده))
 ... ((إق بعدي من أم  كوم يتق ؤوق الق آق ال صاو ))
 .. ((أ  الجاو: إق موسى كام ه لبا   ب  اس ا لس، فسمس))
 ... ((ال صاحب اإ إق اا لما إرا هفل  مل تض ))
 ... ((يتج زعه من الجاو ا  يتقبض العلر ا  زاعق اهلل ال إ))
 ... (( .................. أ ص  أهايف ااملا أو))
 ... ((.. إ ه خي ج من  مضىء ه ا كوم يت لوق   اع اهلل))
 ... ((بمه أهو العش ة))
 ... ((بمه ه ل  القوم أ  ))
 ... ((بايتعوب على أق ال تش  وا باهلل شلما))



 

 

 

 

 

 

 

 -374- 

 ((وسلعود ن يتبا  ما بدأ بدأ املسالم ن يتبا))
 ... ((تق س عمارا الفما البانلا))
 ...(( ..مثن ال ل  هبلض، وم   البغب هبلض، و س ))
حييييديتض ح يتفييييا   سييييؤال ال سييييول صييييلى اهلل عللييييه وسييييلر عيييين اايييي  ))
 (( والش 
حيييديتض الييي ي اراه وييياره فيييأم ه صيييلى اهلل علليييه وسيييلر أق يتضيييع م اعيييه ))

 .هارج البلص، 
 ((هلل و لال و فلالااس ق ض من ب  إس ا لس ووعس حديتض ال ي ))
 . . . . . . ، ((. . .ه ي ما يت فلك وولديف ))
 ((... " مخه صلواه   ب ن اهلل عزووس على العباد))
 ... (( ه  أم  ك ب، ، ال يتن يتلوهنر، ، ال يتن يتلوهنر))
 ، ((...ه  الجاو ك ب، ، ال يتن يتلوهنر، ، ال يتن يتلوهنر ))
 ، ... (( ............................الديتن الجصلحا))
 ، ...س فرتق أم  إيل يفال  وسبعني ف كا ))
 ...  سل  ج   آه  الزماق كوم أحدا  األسجاق سف اء األحالم))
 ...جاق صف اء األحالمسه  الزماق أحدا  األآسل  ج كوم   ))
 .... ....،... ((.....سل وق   آه  أم   او حيديفو  ر))
 .، ...ف را رأيت  ال يتن يت بعوق ))
 ...(( ..ماق حىت يتسمعفله األ))
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 االيتا { ... ربجا ال تؤاه  ا إق  سلجا}: ووابا على كوهلر(( كد فعل  ))
 ... ((.............................ايفالقضا يفال))
 ... ((   ع أبو السجابس))
 .......((.....،...  ع من كال رلك))
 ... ((...........م ه اء  س ابن آد))
 ... ((  س مس   ح ام))
 ((...........ال تزال اا فا من أم  ))
 ... ((...ال تسبوا أصحاأ، فلو أق أحد ر أ ف )) 
 ... " ال تسبوا أصحاأ، فوال ي  فسب بلده لو أ ف ))
 ... ((...................ال تقولوا ه  ا، ال تعلجوا علله))
 .، ... ((..............الشل اق علىال ت و وا عوق ))
 ... " ال تلعجوه، فواهلل ما علم  إ ه حي  اهلل ورسوله))
 (( ................ال ه  فل ا، هب من أهس الجار))
 ... ((....ال يتزب الزاب حني يتزب))
 ...((......ل  بعن سجن من  اق))
 ... ((ه و اتبهلعن رسول اهلل صلى اهلل علله وسلر آ س ال با ومو ل))
 ....((لعن رسول اهلل صلى اهلل علله وسلر اام  وعاص ها))
 ؟ ... (( ...لعن رسول اهلل صلى اهلل علله وسلر من أحد  حديفا))
 ... (( .لعن رسول اهلل صلى اهلل علله وسلر من عمس عمس كوم لوط))
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 ... (( .لسلعن رسول اهلل صلى اهلل علله وسلر ا لس وا ))
 ...(( .اهلل السارق يتس ق البلضا لعن ))
 ... ((......لعن اهلل الل ود، ح م  علل ر))
 . ..((.....لعجا اهلل على الل ود والجصار ))
 ... ((..... اق امل عر ابن عدي حلا لو))
 ... (( .لو يتعلر ايفلي ال يتن يتصلبوهنر))

 . ..((......حيس ع  ه وعقوب ه ديل الواو
 ... (( . عر بشبء، وال صالت رلله ك اءت ر إج ك اء))
 ... (( .ما أهس رسول اهلل صلى اهلل علله وسلر إال من عجد الشج ة))
 ... " .من أ س من ه ه الشج ة املج جا))
 ...((..... .من سرت مسلما سرت اهلل))
 ... ((... .من كال   الق آق ب أيته))
 .. (( ..هنى رسول اهلل صلى اهلل علله وسلر عن مثن ال ل  وم  )
 (( ......هنى رسول اهلل صلى اهلل علله وسلر عن الدواء اابلض ))
 ... ((................هر ش  ك لى ا  أدب السماء))
 ....((.......هب من أهس ايفجا))
ولقييييد رأيتيييي  رسييييول اهلل صييييلى اهلل عللييييه وسييييلر إرا ووييييد رحي مييييا ميييين ))
 ((ال وس

 ... ((....... . واهلل، ال صدوق بعدي روال هو أعدل م))
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 ... (( .وهنى رسول اهلل صلى اهلل علله وسلر عن  المجا))
 ... (( .ال تؤروا! يتا معش  من آمن بلسا ه ومل يتؤمن بقلبه))
 ... (( .قآخي ج   آه  الزماق كوم  أق ه ا مج ر، يتق ؤوق الق  ))
 ...((..... .ذداي قيت وق بعدي أ ما ال يت  دو ))
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 ئد فهرس الموضوعات والفوا
 .5.........................مقدما ال بعا الثاللا 

.....  قس ه اع من ىلاحا الشيلخ عبيدالعزيتز بين بيا    تقليلر ال  ياع
3. 

...............  قييس  ييالم للشييلخ عبييدالعزيتز بيين بييا    مسييألا املوا  يياه
4. 

 .............   مسألا املوا  اه اص  الديتن األلباب   قس  الم للشلخ
 .9......قس  الم للشلخ عبدالعزيتز ا مد السلماق   مسألا املوا  اه 

 .........  قس  الم للشلخ صان بن فو اق الفو اق   مسألا املوا  اه
 .......................صان بن حممد اللحلداق   قس  الم للشلخ
 ..............عبدا سن بن محد العباد   قس  الم للشلخ

 .................. الشيخ سليم الهاللي كلمة بقلم

 .35............................. مقدمة الطبعة األولى

 .35.....................ه با احلاوا 
 .35.......... القصد من بعثا الج  صلى اهلل علله وسلر 

 ........االفاء ال اشدوق يتس وق على مج أ ال  صلى اهلل علله وسلر 
فنت وما و   بيني االلفيا ال اشيد عليب ومعاويتيا ر يب اهلل عج ميا ا ور ال

33. 
 .37.......... ا ور بد  ااوارج وال وافض والز ادكا

 .37........اس ش اء البد  وافرتاق األما 
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 .34 -.................ا ور أ ما يتقوموق بأم  اهلل ويتدعوق إج احل 
 .....بعد ك وق من القالم ا ور الشلخ حممد بن عبدالوهاع   ايفزيت ة

..... أهيييس البيييد  يت و يييوق ويييلال وديتيييدا ملعيييادة  ييي عر وإا يييار بيييدع  ر
39. 

 .....باع السلفبشأيف  مج أ املوا  اه املزعوم وشلوعه بني أوساط ال
 .13سعب املؤل    ه ا ال  اع لع ض املج أ الصحل    الجقد 

 ويمهامنهج اإلسالم وأئمته في نقد األقوال واألشخاص وتق
 وبيان أن العدل الحقيقي إنما هو في هذا المنهج

القييييييييييي آق ال ييييييييييي ب يتييييييييييي    ال فيييييييييييار واملجيييييييييييافقني والفاسيييييييييييقني دوق ر ييييييييييي  
  ......حماسج ر

ايييييييييييييييي يت  الجيييييييييييييييي  صييييييييييييييييلى اهلل عللييييييييييييييييه وسييييييييييييييييلر أم ييييييييييييييييه ميييييييييييييييين أهييييييييييييييييس 
 ....................األهواء

 ...................... ك  الصحابا وال ابعني من أهس البد و م
لجيييي  صييييلى اهلل عللييييه وسييييلر علييييوع أشيييي اص معلجييييني دوق ر يييي  ر يييي  ا
 حماسج ر

 ((............... بمه أهو العش ة، وبمه ابن العش ة))حديتض  -3
 صيييييييييلحا فااميييييييييا بجييييييييي  كيييييييييله بعيييييييييدم اليييييييييزواج مييييييييين معاويتيييييييييا وأأ  -1

 ....... ايف ر
ق أبيا سيفلاق رويس إكول هجيد بجي  ع بيا للجي  صيلى اهلل علليه وسيلر  -3

 ((  شحل 
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 ....................... يت  الج  صلى اهلل علله وسلر من ااوارجا
 ...................... حديتض علب ر ب اهلل عجه   رلك -4
 ..................... كصا علب ر ب اهلل عجه مع احل وريتا -5
 .........حديتض أأ سعلد ر ب اهلل عجه   شأق ري ااويتص ة -3

 .................. هلل عج ما لل وارجوص  علب وأأ رر ر ب ا
 فراد والجماعاتضوابط يجب مراعاتها بالنسبة لأل

 .................................. من ص  ت  مي ر
 ............... ال سس واأل بلاء صلواه اهلل علل ر أ عني: أوال
 .............. الصحابا ال  ام ر واق اهلل علل ر أ عني: يفا لا
 ................. ال ابعوق هلر ب حساق علله رمحاه اهلل: الثايف

 .............  قدهر وجت حي ر وا يت  الجاو من   رهر  من صو 
 ................................. أهس البد  : أوال
 .................... ال واة والش ود إرا  ا وا   وحني: يفا لا
 ......................رال واة امل ف  على و ح ( ا
 ........... ال واة امل  ل    تعديتل ر وو ح ر وأهس البد ( 1

 ............................. من تباح نلب  ر: يفالثا
 .......... ،.............. الم األ ما   أهس البد  وال واة

 .....األ ما ت لموا   أهس البد  و  ال واة ومل يتشرتاوا املوا  ا
 ....لفوا   با هاصا بايف ح واجمل وحني أاأل ما 
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 ............ر   بعض ال      اجمل وحني والضعفاء 

 .43......املمام أمحد ص ح بعض ال واة دوق ال فاه إج حماسج ر
 .41......املمام الب اري ص ح بعض ال واة دوق ال فاه إج حماسج ر

........ ل فيييياه إج حماسييييج راملمييييام الجسييييا ب صيييي ح بعييييض اليييي واة دوق ا
41. 

مناقش  ة أدل  ة م  ن ي  رى وج  وش الموازن  ة ب  ين اإليجابي  ات والس  لبيات 
 خصوصا في أهل البدع

 .45............. قس  ص من  الم سلماق العودة وال د علله 
 .43.........  قس  ص آه  من  الم سلماق العودة وال د علله

 .43......... ه قس  ص من  الم أمحد الصويتاق وال د علل
 ....... قييس أدلييا أمحييد الصييويتاق وتفجلييدها واليي د علل ييا ميين مخسييا ووييوه

49. 
 .54.............. قس  الم أمحد الصويتاق   شأق اام  

 .54............ ال د على رلك بأدلا من الق آق واألحاديتض وا يفار
 .53، ......................إيت اد أمثلا أه     عدم املوا  اه 

 قس  الم أمحد الصويتاق   سؤال ح يتفا الج  صلى اهلل علله وسيلر عين 
 .54.......... الش  واا  

 54............. تفجلد رلك وال د علله
 54........... ر   بقلا احلديتض وش حه ومجاكش ه من يفاليفا وووه 

 31........ يت اد أربعا أحاديتض تدل على عدم اع ماد مج أ املوا  اهإ
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 .......... قس  الم أمحد الصويتاق   لعن الصحاأ ال ي ش ع اام 
 34.............ال د على رلك من س ا وووه 

 ..ال د على اعام أمحد الصويتاق خمالفله بأهنر يتسل وق مسلك ااوارج 
 ............بلاق خمالفا أمحد الصويتاق ل الم شلخ املسالم ابن تلملا 

 ..  تعللر الشل اق ألأ ه يت ة آيتا ال  سب  قس  الم أمحد الصويتاق 
 .73...........ال د على  المه ه ا من يفاليفا وووه 

 قيييس  يييالم أمحيييد الصيييويتاق   املسييي ا للب الييي ي اسييي ق ض األلييي  ديتجيييار 
71. 

 .73............ ال د على  المه ه ا وإب اله
.. ........إيتييي اد سييي ا أحاديتيييض تييي د  يييالم أمحيييد الصيييويتاق  ليييا وتفصيييلال

74. 
.......... يتيي اد  ييالم للرتميي ي وابيين رويي  يتييجقض  ييالم أمحييد الصييويتاقإ
74. 

اح جيييييييييييياج أمحييييييييييييد الصييييييييييييويتاق بييييييييييييأكوال لييييييييييييبعض العلميييييييييييياء ورد رلييييييييييييك 
...........79. 

 موقف شيخ اإلسالم من البدع وأهلها 
 وعدم التزامه بذكر محاسنهم

  تفضيلس الي د عليى أهيس البيد  عليى "  قض املج   "إيت اد  ص من  -3
 .43...............ايف اد 
   أق ال د على أهس البد  و اد " االح جاج بالقدر" اد  ص من إيت -1
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 .........  .العقس والجقس،    قد أ ما األشاع ة"إيت اد  ص من  -3
 .47........ تلبه ايف ملا   ال د على ال ا ي" اد  ص من إيت -4
 .....من  س عن احل العقس والجقس،   بلاق سبلس "إيت اد  ص من  -5
فييييييييييييلمن يتيييييييييييي  لر " اليييييييييييي د علييييييييييييى األهجييييييييييييا ب " اد  ييييييييييييص ميييييييييييين إيتيييييييييييي -3

 .91.......بغ علر
 ......الف او    األشاع ة ون هر من ايف ملا)إيت اد  ص من  -7
  اهيييييي ال  املب دعييييييا وامل هبلييييييا ( مج يييييياج السييييييجا)إيتيييييي اد  ييييييص ميييييين  -4

 ............وا   اع أكواهلر 
   األشع يتا واملع لا وأشباه ر "  ملاتلبله ايف"إيت اد  ص من  -9
 .3.4   قد اوا   الجقار " تلبله ايف ملا" إيت اد  ص من  -31
 .3.4......   شأق ااوارج(( الصارم املسلول ))إيت اد  ص من  -33
  االتفيييياق علييييى ال حيييي يت  ميييين أهييييس " الف يييياو " اد  ييييص ميييين إيتيييي -31
 .....البد 
 ..........من تباح نلب هفل" مج اج السجا"إيت اد  ص من  -33
  أهيييس ال يييالم والفلسيييفا ومييين بليييج ر " الف ييياو "إيتييي اد  يييص مييين  -34
 الغزايل 
   قيييييد ا راء ا ديفيييييا   األصيييييول " االسييييي قاما" اد  يييييص مييييين إيتييييي -35

 والف و  
 ....  فساد مج أ أهس البد  و الله  "ال سا س"إيت اد  ص من  -33

 األبواش التي يجوز فيها الغيبة
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 .313............. الم الجووي فلما يتباح من الغلبا  قس  
 .313...............ال قلر : األول
 .313........ االس عا ا على تغ  املج   ورد العاصب: الثاب
 .313........................االس ف اء: الثالض
  314............ ا يت  املسلمني من الش  و صلح  ر: ال ابع

 .314............ا بفسقه أو بدع ه   يت وق  اه أق: ااامه 
 .315...................... ال ع يت : السادو

 .313............  قس  الم البن رو  احلجبلب فلما يتباح من الغلبا

 منهج أهل السنة والجماعة قاطبة في التحذير من أهل البدع
   د  اد  ص البن تلملا   ووا  ك س الداعب إج البإيت -3
 ا أهس البد  ب اد  ص آه  البن تلملا   عقو إيت -1
 إيت اد  ص ل قب الديتن املقدسب   ال وا     -3
  اد  ص البن ايفو ي   أق املب دعا ش  من امللحديتن  إيت -4
 ايت اد  ص البن تلملا   ح ما ال  ع  له   -5
 إيت اد  ص البن تلملا   رد ش ادة الدعاة إج البد    -3
   والفجور نلبا  د للمعلن بالب ها   أ ه للملص البن تل اد  إيت -7
  اد  ص البن عبدال    عدم ووا  املواراه   شبء من    إيت -4
 أهس البد  واألهواء وعدم ووا  ش ادعر  
  اد  ص البن عبدال    ووا  هج  املب د  إيت -9 
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 إيت اد  ص لل  ل  البغدادي   ال  ابلسب  -31
       املب دعا  بن مفل    املجع من الجق  اد  ص الإيت -33
 ( . 17 -13ص )املحالا إج  الم لسمام البغوي تقدم ر  ه    -31
 ل اد  ص للشاا    األم  بعداوة أهس البد  إيت -33 
 هس البد  و  ورة ال ش يتد ذر أإيت اد  ص للشاا      ر  -34 
 والضالاله البد  سه اد  ص البن القلر   ا يت      أإيت -35 
 إيت اد  ص لل ه    ال ح يت  من الصوفلا و  ب ر -33 
 إيت اد  ص البن رو  فلمن اعن   أهس احلديتض -37 
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 "إحلا ه"و  اد  ص للسب ب   بعض من اعن   الغزايلإيت -11
 "إحلاء علوم الديتن "ب   إح اق س يتشإيت اد  ص للو  -13
 اد  يييص البيييين ايفيييو ي   بعيييض  ييييالاله الصيييوفلا ومؤلفيييياعر إيتييي -11

 القبلحا 
  صني البن الصالح والع اكب   عدم   ورة بلاق سب  ايف ح إيت اد  13
 يتض  عدم االع ماد على بعض     احلدبن تلملا ال  صيت اد إ -14 

 "العقلدة األصف ا لا"بن تلملا    قد يت اد  ص الإ -15
 "العقلدة األصف ا لا"   البن تلملا    قده ص آ دإيت ا -13
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 ولى أهل البدع وينصرهم على أهل السنةتحكم من ي
 {...ال ت   وا ب ا ا من دو  ر}: وله تعاجكفس  ت الم للق ا    

 هس احللول واالاادأ  من د وق أهس البيتعامن للشلخ املسالم ف  الم
 الخاتمة

  فادة من الفصول السابقا مسلا مسأ ة شر   سبعا ع
 ما لعدد من أ ما املسلمني وعلما  رلوال عقكس أق 
 بييييييييين القيييييييييلر   و ييييييييياد أهيييييييييس البيييييييييد  بيييييييييالعلر واحلجيييييييييأ يييييييييالم ال  -3 

 ................357  
.................   سر بن سالم   اتبا  السيجا الم ألأ عبلد القا  -1

354  
 ......  ييالم للفضييلس بيين عليياض    فيياق ميين يتصيياح  أهييس البييد   -3

354 
  الجلسابوري   ال ع عن السجا ىي الم للحىي بن حي  -4
 يتاه الق آ لا ف و ا  

 ف  و األحياديتض الجبويتا 
 ف  و الفوا د واملو وعاه 


